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๑. ขอบข่ายี
เอกสารน้ีอธิบายและให้วิธีการประเมินและระบุคุณลักษณะที่ตอ้งการดา้นความทนทานตอ่สภาพแวดล้อม
ของบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสาร ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน  เพื่อให้
บริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสารมีความเหมาะสมต่อการใช้งานในสภาพแวดลอ้ม
ปกติของประเทศไทยได ้โดยผู้ใช้ไมจ่ำาเป็นต้องควบคุมสภาพแวดล้อมเพิ่มเติม
วิธีดำาเนินการต่าง ๆ กำาหนดไว้สำาหรับการตรวจสอบความทนทานของบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการส่ออสาร ที่ทำางานภายใตภ้าวะแวดล้อมที่มีความสั่นสะเทอืนและการตกกระแทก
เอกสารน้ีกำาหนดข้้นโดยใช้ข้อมลลจากผู้ใช้ และเอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง
̶ มอก. 1195-2536 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่

ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำาหรับใช้ในที่อยล่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน –  เฉพาะ
ดา้นความปลอดภัย

̶ มอก. 1561-2548 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้าน
ความปลอดภัย : ข้อกำาหนดทัว่ไป

̶ มอก. 2380 เล่ม 2(32)-2556 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบทางสภาพแวดล้อม
เล่ม 2(32) การทดสอบ –  การทดสอบ Ed : การตกอิสระ

̶ IEC 60068-1 (1988), Environmental testing – Part 1 – General and guidance
̶ IEC  60068–1-am1 ed6.0  (1992)  Amendment  1  -  Environmental  testing.  –  Part  1

General and guidance
̶ IEC  60068-2-64  Ed.  2.0  Environment  testing  –  Part  2-64:  Test  Fh:  Vibration,

broadband random and guidance

๒. บทนิยีาม
๒.๑ บริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสาร  หมายถ้ง บริภัณฑ์ที่ทำาหน้าที่จัดการข้อมลล

เชิงดิจทิัล ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมข้อมลล การแสดงผล การสือ่สาร การทำาสำาเนา และการประมวลผล
๒.๒ ตบวอยี่างทดสอบ หมายถ้ง ตัวอย่างที่ใชท้ดสอบหรือใช้เป็นตวัแทนสำาหรับทดสอบ
๒.๓ บริภบณฑ์โทีอเกีอยีวข้อง (associated equipment) หมายถ้ง บริภัณฑ์หรือเครื่องสำาเร็จอื่นที่ ช่วย

เสริมการใช้งานบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสาร
๒.๔ ผู้ผลิต หมายถ้ง ผล้ทำา ผล้สร้าง  ผล้ประกอบ หรือผล้ดัดแปลงบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศ

และการส่ออสาร
๒.๕ ผู้ใช้ หมายถ้ง ผล้ใชง้าน หรือผล้สั่งงานบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสาร โดยให้

ถือว่าผู้ใช้ไม่ได้รับการฝึกกอบรมการใช้งานหรือควบคุมบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การส่ออสาร

๒.๖ บริภบณฑ์โเคล่ออนยี้ายีได้  (movable equipment) หมายถ้ง บริภบณฑ์โโสตทบศนโ  เทคโนโลยีี

๒/๒๕



ศอ. ๒๐๐๒.๕ - ๒๕๕๗

สารสนเทศและการส่ออสารซ่้ง
̶ มีมวลไม่เกิน ๑๘ กิโลกรัม และไม่ย้ดกับที่ หรือ
̶ บริภัณฑ์ที่มีล้อ ลลกล้อหรืออุปกรณ์อื่น ที่ช่วยการเคลื่อนย้ายโดย ผู้ใช้เครื่องตามที่ต้องการใช้

งานที่เจตนา
๒.๗ บริภบณฑ์โม่อถ่อ (hand-held equipment) หมายถ้ง บริภบณฑ์โเคล่ออนยี้ายีได้หรือชิ้นส่วนของ

บริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสารที่มีเจตนาให้ถือไว้ในขณะใช้งานปกติ
๒.๘ บริภบณฑ์โขนยี้ายีได้ (transportable equipment) หมายถ้ง บริภบณฑ์โเคล่ออนยี้ายีได้ที่มีเจตนาให้

ผู้ใช้ช้ขนไปมาเป็นประจำา
๒.๙ บริภบณฑ์โประจำาทีอ (stationary equipment) หมายถ้ง บริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศ

และการส่ออสารซ่้งไมใ่ช่บริภบณฑ์โเคล่ออนยีา้ยีได้
๒.๑๐ บริภบณฑ์โฝังใน (equipment for building-in) หมายถ้ง บริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศ

และการส่ออสารที่มีเจตนาให้ติดตั้งในช่องที่เตรียมไว้ เช่น ในผนังหรือที่ติดตั้งอื่นซ่้งคล้ายกัน โดย
ทัว่ไปบริภบณฑ์โแบบฝังในไม่มีเปลือกหุ้มทุกดา้น ซ่้งบางดา้นได้รับการป้องกันภายหลังการตดิตั้ง

๒.๑๑ จ๊ิกหร่อฟิกเจอรโ (jig or fixture) หมายถ้ง เครื่องมือที่สร้างข้้นมาเพื่อใช้ในการกำาหนดตำาแหน่ง ย้ด
จับ รองรับตบวอยีา่งทดสอบที่ตดิตั้งบนเครือ่งกำาเนิดการสั่นสะเทือน

๓. แนวทางการทดสอบ
การทดสอบความทนทานสภาพแวดล้อมดา้นความสั่นสะเทือนและการตกกระแทกของบริภบณฑ์โโสตทบศนโ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสาร น้ีเป็นการทดสอบเฉพาะแบบ (type test) มีหลักการคือ นำา
บริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสารที่จำาเป็นต้องทดสอบความสั่นสะเทือนมาผ่าน
สภาพแวดล้อมที่มีความถ่ี แรง ทิศทาง และระยะเวลาของความสั่นสะเทือน และนำาบริภบณฑ์โโสตทบศนโ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสารที่จำาเป็นต้องทดสอบการตกกระแทกมาปล่อยให้ตกที่ความสลง และ
จำานวนครั้งในการตกกระแทกตามที่กำาหนดไว้ในเอกสารฉบับน้ี จากน้ันจ้งนำามาตรวจสอบ และประเมิน
ผลกระทบที่เกิดกับบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสาร

๔. ภาวะสำาหรบบการทดสอบ
ต้องควบคุมภาวะโดยรอบของตบวอยี่างทดสอบให้มีอุณหภลมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ความคลาดเคลื่อน
(tolerance) ไม่เกิน ๒ องศาเซลเซียส

๕. เคร่อองทดสอบ
๕.๑ เครื่องสั่น

ค่าความหนาแน่นสเปคตรัมความเร่ง (acceleration spectral density : ASD) ที่เกิดข้้นจริง ซ่้ง
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อ่านได้จากตัวควบคุมเครื่องกำาเนิดการสั่นสะเทือน ต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± ๓ dB ในช่วง
พสิัยความถ่ีที่ทดสอบ (f1 และ f2)
คา่ตวัประกอบยอดคลื่น (crest factor) ซ่้งเป็นอัตราส่วนของค่าแรงสั่นสะเทือนสลงสุด (peak value)
หารดว้ยค่าแรงสั่นสะเทือนรากกำาลังสองเฉลี่ย (rms value) ตอ้งมีค่าไม่น้อยกว่า ๓

๕.๒ พืน้ทดสอบ
พื้นผิวในแนวระดับประกอบด้วยไม้เน้ือแข็งที่มีความหนาอย่างน้อย ๑๓ มิลลิเมตร ติดตั้งบนไม้อัด ๒
ชั้นแต่ละชั้นหนา ๑๙ มิลลิเมตร ถ้ง ๒๐ มิลลิเมตร ทั้งหมดรองรับด้วยพื้นคอนกรีตหรือพื้นที่ไม่
สะท้อนที่เทียบเทา่กัน

๖. การเตรียีมการทดสอบ
๖.๑ ตบวอยี่างทดสอบ

ต้องอยล่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีร่องรอยของความเสียหาย เช่น รอยแตก รอยบุบ การทำางานของ
ตบวอยี่างทดสอบตอ้งอยล่ในภาวะปรกติ

๖.๒ ภาระงานทดสอบ
ให้ใช้ไฟล์ทดสอบในรลปแบบมาตรฐานเปิดเป็นภาระงานทดสอบ ตัวอย่างของไฟล์มาตรฐานที่เลือกได้
ให้ไวใ้นภาคผนวก ก.
กรณีที่โปรแกรมประยุกต์จำาเป็นต้องใช้ไฟล์ในรลปแบบอื่น อนุญาตให้แปลงไฟล์ในรลปแบบมาตรฐาน
เปิดที่เป็นภาระงานในการทดสอบเป็นไฟลท์ี่เหมาะสมกับโปรแกมประยุกต์น้ันได้

๖.๓ สมรรถนะในการทำางานตั้งต้น
ประเมินสมรรถนะในการทำางานตั้งต้นของตบวอยี่างทดสอบ โดยใช้วิธีทดสอบและการประเมิน
สมรรถนะตาม ศอ. ๒๐๐๖.๓ –  ๒๕๕๖ (วิธีการประเมินสมรรถนะ สำาหรับ บริภบณฑ์โโสตทบศนโ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสาร เล่ม ๓ การทำางาน) บันท้กผลการทดสอบที่ได้เป็นสมรรถนะ
ในการทำางานตัง้ต้นของตบวอยีา่งทดสอบ

๗. วิธีทดสอบ

๗.๑ การเล่อกหบวข้อการทดสอบสำาหรบบตบวอยีา่งทดสอบ

๗.๑.๑ สำาหรับบริภบณฑ์โมอ่ถ่อ และบริภบณฑ์โขนยี้ายีได้ให้ทดสอบความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก
๗.๑.๒ สำาหรับบริภบณฑ์โเคล่ออนยี้ายีได้ที่มีน้ำาหนักไม่เกิน ๑๘ กิโลกรัม ให้ทดสอบเฉพาะการตกกระแทก

๗.๒ การทดสอบความสั่นสะเทือน
๗.๒.๑ ตดิตั้งตบวอยี่างทดสอบโดยใช้จ๊ิกหร่อฟิกเจอรโยด้ติดตบวอยี่างทดสอบอยา่งมั่นคงบนเครื่องสั่น
๗.๒.๒ จัดเตรียมตบวอยี่างทดสอบอยล่ในภาวะทำางานตลอดการทดสอบ โดยใช้ภาระงานทดสอบตามภาค
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ผนวก ก. ตัวอย่างการกำาหนดภาระงานสำาหรับตบวอยี่างทดสอบแต่ละประเภทให้ไว้ในภาคผนวก
ข.

๗.๒.๓ การทดสอบความสั่นสะเทือนกำาหนดให้เป็นการทดสอบการสั่นสะเทือนแบบสุ่ม (random
vibration test)  โดยกำาหนดให้ทดสอบภายใต้ภาวะดงัต่อไปน้ี

ก) พิสัยความถ่ี (frequency range) มีค่าระหว่าง ๑๐ เฮิรตซ์ (f1) ถ้ง ๑๕๐ เฮิรตซ์ (f2) โดยมี
ตำาแหน่งการเปลี่ยนแปลง (break point) ความหนาแน่นสเปกตรัมความเร่ง (ASD) ดัง
ตารางที่ ๑

ข) ค่ารากกำาลังสองเฉลี่ยของความเร่ง (arms ) มีค่า ๖.๗๓ เมตรต่อวินาทีกำาลังสอง หรือ
เท่ากับ ๐.๖๘๕๘ จี (เมื่อ “จี” เป็นค่าแรงโน้มถ่วงของโลก เท่ากับ ๙.๘๑ เมตรต่อวินาที
กำาลังสอง)

ค) ทดสอบ ๓ แกน แต่ละแกนใชร้ะยะเวลาในการทดสอบ ๓๐ นาที

ตารางทีอ ๑ ภาวะทดสอบ (ตำาแหน่งการเปลีอยีนแปลงความหนาแน่นสเปกตบมความเร่ง)

ความถีอทีอ ๑
(เฮิรตซโ)

ความหนา
แน่น

สเปกตรบม
ความเรง่

ความถีอทีอ ๑
(จีกำาลบงสอง
ต่อเฮิรตซโ)

ความถีอ a
(เฮริตซโ)

ความถีอ b
(เฮริตซโ)

ความหนา
แน่น

สเปกตรบม
ความเรง่ใน
ช่วงพิสบยี
ความถีอ a
และ b (จี
กำาลบงสอง
ต่อเฮิรตซโ)

ความถีอทีอ ๒
(เฮริตซโ)

ความหนา
แน่น

สเปกตรบม
ความเร่ง

ความถีอทีอ ๒
(จีกำาลบงสอง
ต่อเฮริตซโ)

ค่าราก
กำาลบงสอง
เฉลีอยีของ
ความเรง่

(จี)

๑๐ ๐.๐๑๔๐ ๑๐ ๑๒ ๐.๐๑๔๐ ๑๕๐ ๐.๐๐๑๒ ๐.๖๘๕๘
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รูปทีอ ๑ กราฟความหนาแน่นสเปกตรบมความเร่งในช่วงพิสบยีความถีอทีอกำาหนด

๗.๓ การทดสอบการตกกระแทก (drop test)
๗.๓.๑ ปล่อยตบวอยี่างทดสอบตกกระแทกบนพ้่นผิวในแนวระดบบทุกด้าน ด้านละ ๑ ครบ้งกบบตบวอยี่าง

ทดสอบที่สมบลรณ์
๗.๓.๒ ความสลงสำาหรับการทดสอบ

ก) ตบวอยี่างทดสอบที่เป็นบริภัณฑ์เคลื่อนที่ได้ และบริภัณฑ์ขนย้ายได้  ทดสอบที่ความสลง
๘๐๐ ๐

+๑๐  มิลลิเมตร

ข) ตบวอยีา่งทดสอบที่เป็นบริภัณฑ์มือถือ  ทดสอบที่ความสลง ๑ ๒๐๐ ๐
+๑๐  มิลลิเมตร

ค) ตบวอยี่างทดสอบที่เป็นบริภัณฑ์มือถือที่มีฟงงค์ชั่นการใช้งานที่ต้องแนบหล  ทดสอบที่ความ
สลง ๑ ๖๐๐ ๐

+๑๐  มิลลิเมตร

๗.๓.๓ ภาวะของตบวอยีา่งทดสอบ
ก) ตบวอยีา่งทดสอบที่เป็นบริภบณฑ์โเคล่ออนทีอได้ และบริภบณฑ์โขอยี้ายีได้อยลใ่นภาวะปิดเครื่อง
ข) ตบวอยีา่งทดสอบที่เป็นบริภบณฑ์โม่อถอ่อยล่ในภาวะเปิดเครื่อง

๖/๒๕
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๘. ประเมินผลการทดสอบ
๘.๑ สำาหรับตบวอยี่างทดสอบที่ตอ้งทดสอบเฉพาะความทนทานต่อความสั่นสะเทือน

ให้ประเมินผลการทดสอบตามเกณฑ์ความทนทานต่อความสั่นสะเทือน ตามลักษณะความเสียหาย
ภายนอกหรือความสลญเสียสมรรถนะในการทำางานของตบวอยี่างทดสอบที่ตรวจพบได้หลังจากผ่าน
การทดสอบเปรียบเทียบกับสมรรถนะในการทำางานตั้งต้น (ดลข้อ ๖.๓) โดยแบ่งระดับออกเป็น ๕
ระดับ ดังน้ี
ระดับ ๔ ระหว่างการทดสอบ สมรรถนะในการทำางานของตบวอยี่างทดสอบต้องไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ ๙๐ เมื่อเทียบกับสมรรถนะการทำางานตั้งต้น
ระดับ ๓ ระหว่างการทดสอบ สมรรถนะในการทำางานของตบวอยี่างทดสอบน้อยกว่าร้อยละ 

๙๐ แต่ตอ้งไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับสมรรถนะการทำางานตั้งตน้
ระดับ ๒ ระหว่างการทดสอบ สมรรถนะในการทำางานของตบวอยี่างทดสอบน้อยกว่าร้อยละ 

๕๐ เมื่อเทียบกับสมรรถนะการทำางานตั้งตน้
ระดับ ๑ ตบวอยี่างทดสอบหยุดทำางานในระหว่างการทดสอบ แต่ไม่พบความเสียหาย
ระดับ ๐ ตบวอยี่างทดสอบหยุดทำางานในระหว่างการทดสอบ และพบความเสียหาย

๘.๒ สำาหรับตบวอยี่างทดสอบที่ตอ้งทดสอบเฉพาะความทนทานต่อการตกกระแทก
ให้ประเมินผลการทดสอบตามเกณฑ์ความทนทานต่อการตกกระแทก โดยแบ่งระดับตามลักษณะความ

เสียหายภายนอกของหรือความสลญเสียความสามารถในการทำางานของตบวอยี่างทดสอบที่ตรวจ
พบไดห้ลังจากผา่นการทดสอบเป็น ๕ ระดับ ดงัน้ี

ระดับ ๔ หลังการทดสอบ ตบวอยี่างทดสอบยังคงประกอบเป็นตัวอย่างที่สมบลรณ์ โดยไม่พบ
ความเสียหายภายนอกและสามารถทำางานได้ปกติ

ระดับ ๓ หลังการทดสอบ ตบวอยี่างทดสอบเกิดการหลุด กระจายแต่ยังคงประกอบกลับเป็น
ตวัอยา่งที่สมบลรณ์ โดยไม่พบความเสียหายภายนอกและสามารถทำางานได้ปกติ

ระดับ ๒ หลังการทดสอบ ตบวอยี่างทดสอบเกิดการหลุด กระจายแต่ยังคงประกอบกลับเป็น
ตวัอยา่งที่สมบลรณ์ พบความเสียหายภายนอก แต่สามารถทำางานได้ปกติ

ระดับ ๑ หลังการทดสอบ ตบวอยี่างทดสอบเกิดการหลุด กระจาย ไม่สามารถประกอบกลับ
เป็นตวัอย่างทีส่มบลรณ์ พบความเสียหายภายนอก  แต่สามารถทำางานได้ปกติ

ระดับ ๐ หลังการทดสอบ ตบวอยี่างทดสอบเกิดการหลุด กระจาย ไม่สามารถประกอบกลับ
เป็นตัวอย่างที่สมบลรณ์ พบความเสียหายภายนอก ไม่สามารถทำางานได้ หรือชำารุด
เสียหาย ตอ้งเปลี่ยนส่วนประกอบเชิงหน้าที่เพื่อให้สามารถทำางานได้ปกติ

๘.๓ สำาหรับบริภัณฑ์ที่ต้องทดสอบความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก
ให้ประเมินผลการทดสอบตามเกณฑ์ความทนทานต่อความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก โดยแบ่ง

๗/๒๕
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ระดับตามเกณฑค์วามทนทานต่อความสั่นสะเทือนและการตกกระแทก ๕ ระดบั ดงัน้ี
ระดับ ๔ ระดับผลการทดสอบทั้งสองดา้นต้องเป็นระดับ ๔
ระดับ ๓ ระดับผลการทดสอบที่ต่ำาที่สุดเป็นระดับ ๓ จากการทดสอบดา้นใดดา้นหน่้ง
ระดับ ๒ ระดับผลการทดสอบที่ต่ำาที่สุดเป็นระดับ ๒ จากการทดสอบดา้นใดดา้นหน่้ง
ระดับ ๑ ระดับผลการทดสอบที่ต่ำาที่สุดเป็นระดับ ๑ จากการทดสอบดา้นใดดา้นหน่้ง
ระดับ ๐ ระดับผลการทดสอบดา้นใดดา้นหน่้งเป็นระดับ ๐

๙. รายีงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบ ประกอบด้วยรายละเอียดดังตอ่ไปน้ี

๙.๑ ข้อมลลทั่วไป
̶ ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ
̶ วันทีด่ำาเนินการทดสอบ
̶ สภาพแวดล้อมของการทดสอบ เช่น อณุหภลมิ ความชื้น

๙.๒ ข้อมลลเกีย่วกับตบวอยีา่งทดสอบ
รายละเอียดของตบวอยี่างทดสอบ ได้แก่ เครือ่งหมายการค้าทีจ่ดทะเบียน รุน่อ้างอิง หมายเลขประจำา
เครื่อง ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ คุณลักษณะ ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้งบน
ตบวอยี่างทดสอบ เป็นต้น

๘.๓ รายละเอียดของรลปแบบการตดิตัง้ตบวอยีา่งทดสอบสำาหรับทดสอบ และรลปถ่าย (หากเหมาะสม)
๘.๔ โปรแกรมประยุกต์ทีใ่ช้ในการทดสอบ
๘.๕ ระดับความความสั่นสะเทือน และ/หรือระยะความสลงของการตกสลงสุดที่ตบวอยี่างทดสอบทนได้ ตาม

ผู้ผลิตระบุ
๘.๗ ผลการทดสอบ

๘.๗.๑ สมรรถนะการทำางานของตบวอยี่างทดสอบขณะทำาการทดสอบความทนทานต่อความสั่นสะเทือน
ของตบวอยีา่งทดสอบ

๘.๗.๒ ความเสียหายภายนอก ของตบวอยี่างทดสอบที่ไดร้ับจากการทดสอบการตกกระแทก
๘.๗.๓ รลปถ่ายของตบวอยีา่งทดสอบที่สมบลรณ์ก่อนการทดสอบ และหลังจากผ่านการทดสอบ

๘.๗.๔ ระดับความทนทานต่อความสั่นสะเทือนและการตกกระแทกของตบวอยี่างทดสอบที่ได้รับภาย
หลังการทดสอบ

หมายีเหตุ ตวัอย่างรายงานผลการทดสอบดลภาคผนวก ค.
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ภาคผนวก ก. ภาระงานมาตรฐานสำาหรบบการทดสอบ
ก.๑ ภาระงานสำานักงาน
ภาระงานประกอบด้วยไฟล์ข้อมลลประเภทเอกสารข้อความ เอกสารตารางคำานวณ และเอกสารนำา
เสนองาน ชุดงานทดสอบมี ๓ ชุดแบ่งตามประเภทของไฟล์งาน คือ ไฟล์เอกสารข้อความ ไฟล์
เอกสารตารางคำานวณ และไฟล์เอกสารนำาเสนองาน ตามตารางที่ ก.๑

ตารางทีอ ก.๑ ภาระงานสำานบกงาน

ประเภทของกลุม่ภาระงาน ไฟลโภาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานสำานักงาน –  ไฟล์
เอกสารข้อความ (สนอ)

สนอ-01.odt ๒.๐ เมกะไบต์ / 
b97932714a890598f1fd841037033752

สนอ-02.odt ๕๖๖.๒ กิโลไบต์ / 
2e1d97d9b0ea69e87236a6b3662868a3

สนอ-03.odt ๒.๕ เมกะไบต์ / 
3e30a99d2af27131f80cb0c7350b13df

สนอ-04.odt ๙๘๖ กิโลไบต์ / 
b68c0c531a20bf5f155a2d1b22ca0cc7

ภาระงานสำานักงาน –  ไฟล์
เอกสารตารางคำานวณ 
(สนต)

สนต-01.ods ๔.๒๖๓ เมกะไบต์ / 
fe7dd9bca5ef0738c2698eb035ee8211

สนต-02.ods ๔๙๗ กิโลไบต์ / 
6f3f044d5126469d297bdb0d8c17b8e0

สนต-03.ods ๒.๖ เมกะไบต์ / 
e5ea772ccea4149d2d317f40e421d760

สนต-04.ods ๑.๓ เมกะไบต์ / 
247aa648ca2b940d9c69d4f5102783a2

ภาระงานสำานักงาน –  ไฟล์
เอกสารนำาเสนองาน (สนน)

สนน-01.odp ๙๗๕ กิโลไบต์ / 
05a723ceecaee8e1f68507996d9fe6b6

สนน-02.odp ๑๘๘ กิโลไบต์ / 
bd8c720a2e07412e3c67520481eb1b9c

สนน-03.odp ๙.๘ เมกะไบต์ / 
fea47ca39d95a5a7d0c2e9f10d9f97af

สนน-04.odp ๘๙๓ กิโลไบต์ / 
ff5cd718aacb03467482f0d5d834c6fc

หมายีเหตุ ภาระงานมีให้ดาวน์โหลดท่ี http://www.nectec.or.th/standards
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ก.๒ ภาระงานสื่อประสม
ภาระงานประกอบด้วยไฟล์ข้อมลลสื่อประสมประเภทต่างๆ ได้แก่ ไฟล์ภาพถ่าย (photo) ไฟล์เสียง
(audio) ไฟล์วีดิทัศน์ (video) และไฟล์งาน ๓ มิติ ชุดงานทดสอบมี ๔ ชุดแบ่งตามประเภทของไฟล์
งาน ตามตารางที่ ก.๒

ตารางทีอ ก.๒ ภาระงานส่ออประสม

ประเภทของกลุ่มภาระงาน ไฟลโภาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานสื่อประสม –  ไฟล์
ภาพถ่าย (สปภ)

สปภ-01.jpg ๓.๙ เมกะไบต์ / 
527c41dd4c384eca77acd14a9177d592

สปภ-02.jpg ๔.๕ เมกะไบต์ / 
6e503e9bde0361d94658bc6947bb5549

สปภ-03.jpg ๑.๖ เมกะไบต์ / 
a415821ff12cb4245ea20c19fe96cb9b

สปภ-04.jpg ๑.๖ เมกะไบต์ / 
840048a1ff4fea81fc4237f9335da242

สปภ-05.jpg ๑.๙ เมกะไบต์ / 
303c042aca86c503c66390b69186037c

ภาระงานสื่อประสม –  ไฟล์
เสียง (สปส)

สปส-01.wav ๔๗ เมกะไบต์ / 
4753a0e50b01e445b9bbe441988fb86e

สปส-02.wav ๑๒๙ เมกะไบต์ / 
1eee63dcc7c2af0f386415cf9d0a7ce3

สปส-03.wav ๑๒๖ เมกะไบต์ / 
7a13ae1b15f5ff533ba344c69ae43fa1

สปส-04.wav ๑๔๒ เมกะไบต์ / 
801f6bdc93af75cdaeea3a92e96c9267

สปส-05.wav ๑๕๖ เมกะไบต์ / 
01b8652439049f59a8bed936d5cd18b7

สปส-06.wav ๑๖๒ เมกะไบต์ / 
33bcaef75d4b1d99a60827aca592ad97

สปส-07.wav ๑๑๕ เมกะไบต์ / 
e79fa84b2cced6df99ca148936a10049

สปส-08.wav ๒๔๙ เมกะไบต์ / 
c80e357dbb06fbc2f66a3e39fdc321ee

๑๐/๒๕
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ตารางทีอ ก.๒ ภาระงานส่ออประสม (ต่อ)

ประเภทของกลุ่มภาระงาน ไฟลโภาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานสื่อประสม –  ไฟล์
เสียง (สปส)

สปส-09.wav ๑๕๒ เมกะไบต์ / 
dc73310d91a67bc6723918882f43b76a

สปส-10.wav ๑๖๓ เมกะไบต์ / 
de252a0d46d38182e9c8dfd721b2a3f5

ภาระงานสื่อประสม –  ไฟล์
วดีิทัศน์ (สปว)

สปว-01.ogg ๘๖๖ เมกะไบต์ / 
2500e6c97221ed03d6c4204addcb9df2

สปว-02.ogv ๘๖๘.๗ เมกะไบต ์/ 
9e6a9fa01c2a4be8c77e603b7c8c06db

สปว-03.ogv ๔๕.๗ เมกะไบต์ / 
0beb0aff7069f258cc870dc5853162ec

สปว-04.ogv ๓๕๒.๙ เมกะไบต ์/ 
946219eb0d381ff7aa68580f0100c947

สปว-05.ogv ๑๓ เมกะไบต์ / 
4412305b92514488ec5fa41c6da12ce9

สปว-06.mp4 ๖๔.๗เมกะไบต ์/ 
23ac5a7c88378522f95483e5e9ac44b1

ภาระงานสื่อประสม - ไฟล์
งาน ๓ มิต ิ(สป 3)

สป 3-01.blend ๑๗๗ กิโลไบต์ / 
2045ed68ec018201a6711eca97779948

สป 3-02.blend ๒.๙ เมกะไบต์ / 
4e53dec998a6d503a7789c2571926963

สป 3-03.blend ๓.๕ เมกะไบต์ / 
8308798a9415c36771c22f937d376df8

สป 3-04.blend ๓.๙ เมกะไบต์ / 
88fede927e1d74cd565c27b854aa88c4

สป 3-05.blend ๓๑.๗ เมกะไบต์ / 
44291d24cd530cdc11effc71600649a4

สป 3-06.blend ๙.๔ เมกะไบต์ / 
713304d14ef938d8776a3cd3c7e2df91

หมายีเหตุ ภาระงานมีให้ดาวน์โหลดท่ี http://www.nectec.or.th/standards
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ก.๓ ภาระงานเฉพาะดา้นการพมิพ์ การสำาเนา การกราดภาพ และการสื่อสารผา่นเครือ่งโทรสาร
ก.๓.๑ ภาระงานอกัษรสาร

ประกอบด้วยข้อมลลประเภทข้อความ รลปภาพ แผนภลมิ โดยรลปภาพเป็นแบบความละเอียดไม่สลง
และสัดส่วนข้อความมากกว่ารลปภาพ ในชุดงานทดสอบมี ๒ ชุด แบ่งตามภาษา คือ ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ในแต่ละชุดประกอบด้วย ๓ ไฟล์ทดสอบ คือ เอกสารข้อความ เอกสาร
ตารางคำานวณ เอกสาร PDF (portable document format) ตามตารางที่ ก.๓

ตารางทีอ ก.๓ ภาระงานสำาหรบบพิมพโเอกสาร –  ภาระงานอบกษรสาร

ประเภทของกลุ่มภาระงาน ไฟลโภาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานเอกสาร –  ภาระ
งานอักษรสาร (ภาษาไทย)

office.odt ๕๗ กโิลไบต์ / 
40fae8606aa7c828ce9995fad3575b5c

office.ods ๒๙ กโิลไบต์ / 
f6debfaefa8c54bf47a2aa6062c49e20

office.pdf ๓๔๒ กิโลไบต์ / 
55ad8b0a270b828afc81c24912a59427

ภาระงานเอกสาร –  ภาระ
งานอักษรสาร (ภาษาตา่ง
ประเทศ)

Office-Word(A4).doc ๑๑๘ กิโลไบต์ / 
86e2db369d6bdb6db0ea8c0dd9ccfee2

Office-Excel(A4).xls ๑๑๗ กิโลไบต์ / 
02d3f15c0cc8a4e0857c53fa5af7489a

office-PDF(A&A4).pdf ๕๗๕ กิโลไบต์ / 
cb596a625f0a18de1fc971f6f6c8f688

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

ก.๓.๒ ภาระงานเอกเทศ
ภาระงานประกอบด้วยข้อมลลประเภทข้อความ รลปภาพ โดยรลปภาพเป็นแบบความละเอียดไม่สลง
ชดุงานทดสอบมี ๒ ชดุแบ่งตามภาษา คือภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ ตามตารางที่ ก.๔

๑๒/๒๕
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ตารางทีอ ก.๔ ภาระงานสำาหรบบพิมพโเอกสาร –  ภาระงานเอกเทศ

ประเภทของกลุ่มภาระงาน ไฟลโภาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5
ภาระงานเอกสาร –  ภาระงาน
เอกเทศ (ภาษาไทย) 1stpage-thai.pdf ๙๒ กโิลไบต์ / 

e998af09a4722d1f342722cffa262d99

ภาระงานเอกสาร –  ภาระงาน
เอกเทศ (ภาษาตา่งประเทศ)

ISO_IEC_19752_2004_T
est_Page.pdf

๒๖ กโิลไบต์ / 
c2a62321f8cd8e65a1246ed2c085f639

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

ก.๓.๓ ภาระงานวิจิตรศิลป์
ภาระงานประกอบด้วยข้อมลลประเภทข้อความ รลปภาพ แผนภลมิ อาจมีรลปภาพความละเอียดสลง
และสัดส่วนรลปภาพมากกว่าข้อความ ชุดงานทดสอบมี ๒ ชุดแบ่งตามภาษา คือภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ในแต่ละชุดประกอบด้วย ๒ ภาระงาน คือ เอกสารนำาเสนองาน และ
เอกสาร PDF ตามตารางที่ ก.๕

ตารางทีอ ก.๕ ภาระงานสำาหรบบพิมพโเอกสาร –  ภาระงานวิจิตรศิลป์

ประเภทของกลุ่มภาระงาน ไฟลโภาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานเอกสาร –  ภาระงาน
วจิิตรศิลป์ (ภาษาไทย)

graphic.odp ๗.๘๖ เมกะไบต์ / 
96298cbb8235035bc2a788edb279b994

graphic.pdf ๖.๔๘ เมกะไบต์ / 
3baa177d88ae0b83226307b013a1f6c3

ภาระงานเอกสาร –  ภาระงาน
วจิิตรศิลป์ (ภาษาตา่งประเทศ)

AdGraphics-
Powerpoint(A4).ppt

๙.๓๖ เมกะไบต์ / 
6288e8d0c4c09f403e50eddaf35ad8d3

Advertising_PDF
(A&A4).pdf

๕.๔ เมกะไบต์ / 
e00cea6b7f19b69cd081f96c82988e5c

หมายีเหตุ ภาระงานมีให้ดาวน์โหลดท่ี http://www.nectec.or.th/standards
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ภาคผนวก ข. การกำาหนดชุดภาระงานทดสอบ
ข.๑ การกำาหนดชดุภาระงานสำาหรับการทดสอบ

การกำาหนดชุดภาระงานสำาหรับการทดสอบ ให้กำาหนดตามหน้าที่หลักในการทำางานของบริภบณฑ์โ
โสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสาร  ลักษณะการทำางานของบริภบณฑ์โโสตทบศนโ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสารแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

ข.๑.๑ บริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสารที่มีคณุลักษณะการทำางานแบบเชิงเดียว
คือ บริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสารที่ออกแบบมาให้มีหน้าที่หลักในการ
ทำางานเพียงอยา่งเดียว

ข.๑.๒ บริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสารที่มีคุณลักษณะการทำางานแบบเชิงผสม
คือ บริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสารที่ออกแบบมาให้ทำางานโดยต้องใช้
หน้าที่หลักในการทำางานมากกวา่ ๑ หน้าที่หลัก จง้จะทำางานได้

ข.๒ หน้าที่หลัก (main function) ในการทำางานของบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการ
ส่ออสาร
การเลือกหน้าที่หลักในการทำางานของบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสารชนิด
ต่าง ๆ จะครอบคลุมหน้าที่ดังน้ี การรวบรวมข้อมลล การทำาสำาเนา การประมวลผล การสื่อสาร และ
การแสดงผล สามารถแสดงให้เห็นถ้งความสัมพนัธ์ตามรลปที่ ข.๑

คำาอธิบาย
๑. การรวบรวมข้อมลล
๒. การทำาสำาเนา
๓. การประมวลผล
๔. การสื่อสาร
๕. การแสดงผล

รปูทีอ ข.๑ การทำางานของบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสาร

ข.๒.๑ การรวบรวมข้อมูล หรือการนำาเข้าข้อมลล เป็นการเก็บข้อมลลต่าง ๆ เข้าสล่บริภบณฑ์โโสตทบศนโ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสารในรลปแบบดิจทิัลโดยผู้ใช้หรืออุปกรณ์

ข.๒.๒ การทำาสำาเนา เป็นการคัดลอกหรอืทำาซ้ำาข้อมลลจากต้นแบบหรือต้นฉบับ
ข.๒.๓ การประมวลผล เป็นการนำาข้อมลลมาจัดเรียง จัดกลุ่ม จำาแนก ตรวจสอบ คำานวณ ให้เป็น

สารสนเทศเชิงดจิิทัล

๑๔/๒๕
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ข.๒.๔ การสื่อสาร คือ การส่ง และ/หรือการรับข้อมลลหรือสารสนเทศ  จากบริภบณฑ์โโสตทบศนโ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสารหน่้งไปยังอีกบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การส่ออสารหน่้ง

ข.๒.๕ การแสดงผล เป็นการแสดงผลข้อมลลหรือสารสนเทศ  ให้อยล่ในรลปแบบที่ ผู้ใช้รับรล้ได้ เช่น ข้อมลล
ประเภทภาพ เสียง และข้อมลลทางกายภาพ

ข.๓ การกำาหนดชดุภาระงาน วธิีการทดสอบ และผลการทดสอบ
ข.๓.๑ กรณีที่เป็นบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสารที่มีคุณลักษณะการทำางาน

แบบเชงิเดียว
รลปแบบการทำางานของบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสารประเภทน้ีจะ
เป็นการทำางานตามหน้าที่หลักของบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสาร  การ
ทดสอบสามารถทดสอบตามหน้าที่หลักในการทำางานของบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการส่ออสาร

ตารางทีอ ข.๑ ตบวอยีา่งการเล่อกชุดภาระงานทดสอบสำาหรบบฮบบ (hub)

บริภบณฑ์โ หน้าทีอ รูปแบบการ
ทำางานทีอเล่อกใช้

สำาหรบบการ
ทดสอบ

ภาระงานทดสอบ
ทีอแนะนำาการ

ประมวล
ผล

การ
แสดงผล

การทำา
สำาเนา

การ
ส่ออสาร

การ
รวบรวม
ข้อมลู

ฮับ n/a n/a n/a a n/a การรับ และส่งข้อ
มลลผ่านฮับ

ภาระงาน
สำานักงาน (ก.๑)
ภาระงานสื่อ
ประสม (ก.๒)
เลือกมารวมกัน
เป็นชดุภาระงาน
ทดสอบ

การทดสอบ
การรับ และส่งภาระงานทดสอบระหว่างบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ เครื่องผา่นฮับ
ผลการทดสอบ
ความเร็วในการรับ และส่งภาระงานทดสอบ

ข.๓.๒ กรณีที่เป็นบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสารที่มีคุณลักษณะการทำางาน
แบบเชงิผสม
รลปแบบการทำางานของบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสารประเภทน้ีจะเกิด
จากการทำางานร่วมกันของหน้าที่หลักหลายประเภท การทดสอบให้ดำาเนินการทดสอบตามรลป

๑๕/๒๕
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แบบการทำางานของบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสาร ที่ไดอ้อกแบบจากผู้
ผลิต

ตารางทีอ ข.๒ ตบวอยีา่งการเล่อกชุดภาระงานทดสอบสำาหรบบเคร่อองโทรสาร (FAX)

บริภบณฑ์โ หน้าทีอ รูปแบบการ
ทำางานทีอเล่อกใช้

สำาหรบบการ
ทดสอบ

ภาระงานทดสอบ
ทีอแนะนำาการ

ประมวล
ผล

การ
แสดงผล

การทำา
สำาเนา

การ
ส่ออสาร

การ
รวบรวม
ข้อมลู

เครื่อง
โทรสาร

a a a a n/a การรับส่งเอกสาร
ผ่านเครื่อง
โทรสาร

ภาระงานเฉพาะ
ดา้นการพมิพ์  
การสำาเนา การก
ราดภาพ และการ
สื่อสารผา่นเครือ่ง
โทรสาร (ก.๓)

การทดสอบ
การรับ และส่งเอกสารผ่านเครื่องโทรสาร
ผลการทดสอบ
ความเร็วในการรับ และส่งเอกสารผ่านระบบโทรสาร โดยพิจารณาคล่กับคุณภาพของเอกสารที่ไดจ้ากการรับ
เอกสาร

๑๖/๒๕
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ตารางทีอ ข.๓ ตบวอยีา่งการเล่อกชุดภาระงานทดสอบสำาหรบบเคร่อองกราดภาพ (scanner)

บริภบณฑ์โ หน้าทีอ รูปแบบการ
ทำางานทีอเล่อกใช้

สำาหรบบการ
ทดสอบ

ภาระงานทดสอบ
ทีอแนะนำาการ

ประมวล
ผล

การ
แสดงผล

การทำา
สำาเนา

การ
ส่ออสาร

การ
รวบรวม
ข้อมลู

เครื่อง
กราด
ภาพ

n/a n/a a n/a a การกราดภาพ
เอกสาร

ภาระงานเฉพาะ
ดา้นการพมิพ์ การ
สำาเนา การกราด
ภาพ และการ
สื่อสารผา่นเครือ่ง
โทรสาร (ก.๓)

การทดสอบ
การกราดภาพเอกสาร
ผลการทดสอบ
ความเร็วในการกราดภาพเอกสาร

ข.๓.๓ กรณีบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสารมีรลปแบบการทำางานได้มากกว่า ๑
รลปแบบ
บริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสารบางชนิดอาจถลกออกแบบมาให้มีรลป
แบบการทำางานได้มากกว่า ๑ รลปแบบ โดยรลปแบบการทำางานอาจจะเป็นการทำางานในลักษณะ
เดียวกับบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสาร ที่มีคณุลักษณะการทำางานแบบ
เชิงเดียว หรือบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสารที่มีคุณลักษณะการทำางาน
แบบเชงิผสม
การออกแบบการทดสอบสมรรถนะการทำางานของบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การส่ออสารจ้งต้องทดสอบตามรลปแบบการทำางานทั้งหมดของบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการส่ออสารที่สามารถทดสอบได้ โดยกำาหนดภาระงานทดสอบตามรลปแบบการ
ทำางานของบริภบณฑ์โโสตทบศนโ เทคโนโลยีีสารสนเทศและการส่ออสารแต่ละรลปแบบ

๑๗/๒๕



ศอ. ๒๐๐๒.๕ - ๒๕๕๗

ตารางทีอ ข.๔ ตบวอยี่างการเล่อกชุดภาระงานทดสอบสำาหรบบบริภบณฑ์โหลายีหน้าทีอ (multifunction)

บริภบณฑ์โ หน้าทีอ รูปแบบการ
ทำางานทีอเล่อกใช้

สำาหรบบการ
ทดสอบ

ภาระงานทดสอบ
ทีอแนะนำาการ

ประมวล
ผล

การ
แสดงผล

การทำา
สำาเนา

การ
ส่ออสาร

การ
รวบรวม
ข้อมลู

บริภัณฑ์
หลาย
หน้าที่

n/a a a a n/a การพิมพ์เอกสาร ภาระงานเฉพาะ
ดา้นการพมิพ์ การ
สำาเนา การกราด
ภาพ และการ
สื่อสารผา่นเครือ่ง
โทรสาร (ก.๓)

การกราดภาพ
เอกสาร
การส่งเอกสาร
ผ่านเครื่อง
โทรสาร
การสำาเนา
เอกสาร

การทดสอบ
• การพิมพ์เอกสาร
• การกราดภาพเอกสาร
• การรับ และส่งเอกสารผ่านเครื่องโทรสาร
• การทำาสำาเนาเอกสาร

ผลการทดสอบ
• ความเร็วในการพิมพ์เอกสาร โดยพจิารณาคล่กับคุณภาพของเอกสารทีไ่ด้จากการพมิพ์
• ความเร็วในการกราดภาพเอกสาร โดยพิจารณาคล่กับคุณภาพของไฟล์เอกสารทีไ่ด้จากการกราดภาพ
• ความเร็วในการรับ และส่งเอกสารผ่านระบบโทรสาร โดยพิจารณาคล่กับคุณภาพของเอกสารที่ไดจ้าก

การรับเอกสาร
• ความเร็วในการทำาสำาเนาเอกสาร โดยพิจารณาคล่กับคุณภาพของเอกสารที่ไดร้ับจากการสำาเนา

๑๘/๒๕



ศอ. ๒๐๐๒.๕ - ๒๕๕๗

ตารางทีอ ข.๕ ตบวอยีา่งการเล่อกชุดภาระงานทดสอบสำาหรบบแทปปเลปต และสมารโตโฟน

บริภบณฑ์โ หน้าทีอ รูปแบบการ
ทำางานทีอเล่อกใช้

สำาหรบบการ
ทดสอบ

ภาระงานทดสอบ
ทีอแนะนำาการ

ประมวล
ผล

การ
แสดงผล

การทำา
สำาเนา

การ
ส่ออสาร

การ
รวบรวม
ข้อมลู

แทป็เล็ต 
และสมา
รต์โฟน

a a a a a การประมวลผล ภาระงาน
สำานักงาน สำาหรับ
ทดสอบการ
ทำางานที่เกี่ยวข้อง
กับงานใน
สำานักงาน เช่น 
การอา่นเอกสาร 
การรับ/ส่งเอกสาร
(ก.๑)
ภาระงานสื่อ
ประสม : สำาหรับ
การทดสอบการ
ทำางานที่เกี่ยวกับ
งานสื่อประสม 
เช่น การชม
ภาพยนตร์ การฟงง
เพลง (ก.๒)

การแสดงผล
การทำาสำาเนา
การสื่อสาร
การรวบรวม
ข้อมลล

การทดสอบ
การดาวน์โหลดและการสตรีมมิ่ง (streaming) ไฟล์มัลตมิีเดยีจากเครือ่งคอมพวิเตอร์แม่ข่ายผ่านระบบเครอื
ข่าย
ผลการทดสอบ

• ความเร็วในการดาวน์โหลดไฟล์มัลติมีเดีย
• ความเร็ว และความต่อเน่ืองในการแสดงไฟล์มัลติมีเดียจากการสตรีมมิ่ง

๑๙/๒๕



ศอ. ๒๐๐๒.๕ - ๒๕๕๗

ภาคผนวก ค. ตบวอยี่างรายีงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปน้ี

รายีงานผลการทดสอบ

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

หมายีเลขรายีงาน : 
หมายีเลขเคร่อองตบวอยี่าง
ช่ออและทีออยีู่ของลูกค้า

มาตรฐาน/วิธกีารทดสอบ

วบนทีอรบบตบวอยี่างทดสอบ
วบนทีอดำาเนินการทดสอบ

ผู้ทดสอบ
….……………………………………………………………………………

(….………………………………………...……………..)

ผู้รบบรองรายีงาน
….……………………………………………………………………………

(….………………………………………...……………..)

๒๐/๒๕



ศอ. ๒๐๐๒.๕ - ๒๕๕๗

รายีละเอียีดของเคร่อองตบวอยี่าง
เคร่ืองหมายการค้า : …..........…………..………..
รุ่น : …...............……....………………………………
หมายเลขประจำาเคร่ือง : ….........................….

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

โปรแกรมประยีุกตโ หนา้ทีอการทำางานของโปรแกรม
๑.

๒.

๓.

บริภบณฑ์โทีอเกีอยีวข้อง

ลำาดบบทีอ เคร่อองหมายีการค้า/รุ่น หมายีเลขประจำาเคร่ออง
๑.
๒.
๓.

เง่ออนไขในการใช้งานของตบวอยี่างทดสอบซึองมผีลต่อสมรรถนะ

๒๑/๒๕



ศอ. ๒๐๐๒.๕ - ๒๕๕๗

ระดบบความสบอนสะเท่อนสูงสุดทีอตบวอยีา่งทดสอบทนได้ : ...........................................................................…….
ระยีะความสงูของการตกสูงสดุทีอตบวอยี่างทดสอบทนได้ : ...........................................................................……….
ภาวะสำาหรบบการทดสอบ
อุณหภลมิ : ……………………………………………………….
ความชื้นสัมพัทธ์ : …………………………………………...
ความเร็วลม : ………………………………………………….

ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบความสบอนสะเทอ่น
สมรรถนะในการทำางานตัง้ต้น                   : ….…………………………………………………..………………
สมรรถนะในการทำางานระหว่างการทดสอบ  : ….………………………………………………..…..……………
ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะในการทำางานของตัวอย่างทดสอบ : …..….…..….………………….…..……………
ระดบบเกณฑ์โความทนทานต่อความสบอนสะเท่อนทีอตบวอยี่างทดสอบได้รบบ : .......................................................

ผลการทดสอบการตกกระแทก

ดา้นทีอ
ทดสอบ

ลบกษณะของตบวอยีา่งหลบงการตกกระแทก การทำางานของตบวอยี่าง
ทดสอบ

ดา้นท่ี ๑ [  ] ตวัอย่างทดสอบยังคงประกอบเป็นตัวอย่างท่ีสมบลรณ์
[  ] ตบวอยี่างทดสอบเกิดการหลุด กระจายแต่ยังคงประกอบกลับเป็น
ตัวอย่างท่ีสมบลรณ์
[  ] ตบวอยี่างทดสอบเกิดการหลุด กระจาย ไม่สามารถประกอบกลับ
เป็นตัวอย่างท่ีสมบลรณ์

[  ] สามารถทำางานไดป้กติ
[  ] ไม่สามารถทำางานได้

ดา้นท่ี ๒ [  ] ตวัอย่างทดสอบยังคงประกอบเป็นตัวอย่างท่ีสมบลรณ์
[  ] ตบวอยี่างทดสอบเกิดการหลุด กระจายแต่ยังคงประกอบกลับเป็น
ตัวอย่างท่ีสมบลรณ์
[  ] ตบวอยี่างทดสอบเกิดการหลุด กระจาย ไม่สามารถประกอบกลับ
เป็นตัวอย่างท่ีสมบลรณ์

[  ] สามารถทำางานไดป้กติ
[  ] ไม่สามารถทำางานได้

ดา้นอื่น ๆ [  ] ตวัอย่างทดสอบยังคงประกอบเป็นตัวอย่างท่ีสมบลรณ์
[  ] ตบวอยี่างทดสอบเกิดการหลุด กระจายแต่ยังคงประกอบกลับเป็น
ตัวอย่างท่ีสมบลรณ์
[  ] ตบวอยี่างทดสอบเกิดการหลุด กระจาย ไม่สามารถประกอบกลับ
เป็นตัวอย่างท่ีสมบลรณ์

[  ] สามารถทำางานไดป้กติ
[  ] ไม่สามารถทำางานได้

๒๒/๒๕



ศอ. ๒๐๐๒.๕ - ๒๕๕๗

ระดบบเกณฑ์โความทนทานต่อการตกกระแทกทีอตบวอยี่างทดสอบได้รบบ : ........................................................

ผลการทดสอบ (กรณีทีอบริภบณฑ์โต้องทดสอบทบ้ง ๒ การทดสอบ)

ระดบบเกณฑ์โความทนทานต่อความสบอนสะเท่อนและการตกกระแทกทีอตบวอยี่างทดสอบได้รบบ : …………………….
รูปแบบการจบดวางตบวอยี่างทดสอบ

ภาพถา่ยีของตบวอยี่างทดสอบทีอสมบรูณโก่อนการทดสอบ

ภาพถา่ยีของตบวอยี่างทดสอบหลบงจากผ่านการทดสอบ

๒๓/๒๕



คณะกรรมการวิชาการ (คอมพิวเตอรโและอิเลปกทรอนิกสโ)

ประธานกรรมการ
นางอัจฉรา   เจริญสุข สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

กรรมการ
นายสพุันธุ์   ตัง้จติกุศลมั่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางศริพิร   ชา่งการ สำานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม
นายเรอืงฤทธิ์   หนิแหนะ ศลนย์ทดสอบผลิตภัณฑไ์ฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

นายกฤษฎา   อดุมเวช
นายอาทติย์   วัสนมงคล สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
              - สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
              - สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่สารแห่ง

ประเทศไทย
นายวิฑลรย์   คงคะสุวัณณะ บริษัท ทีทแีอนดท์ี จำากัด (มหาชน)

กรรมการและเลขานุการ
นายกมล   เอือ้ชินกุล ศลนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ



คณะทำางาน

ทีอปรึกษา
นายพันธ์ศกัดิ์  ศิรริัชตพงศ์ ศลนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นายปิยวุฒิ   ศรีชัยกลุ ศลนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ 
นางกัลยา   อดุมวิทติ ศลนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นายชมุพล   ครุฑแกว้ ศลนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ

คณะทำางาน
นายสมเดช  แสงสรุศักดิ์ ศลนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นายพิจักษ์  เพิ่มประเสริฐ ศลนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นายสรุพงษ์  แซ่เจียม ศลนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นายถิรเจต  พนัพาไพร ศลนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นางสาวธัญลักษณ์  ยิ้มย่อง ศลนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นางสาวปงญญดา  ฤกษ์มังกร ศลนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
นางสาวอรธินี  พยคัฆะญาติ ศลนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ

คณะทำางาน ดา้นบรรณาธิการ
นางสมพร   กิ่งทอง ศลนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
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