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 1. ขอบข�าย
เอกสารน12 อธ4บายและให<ว4ธ1การประเม4นและระบ@ค@ณลCกษณะท1Fต<องการด<านความทนทานตJอสภาวะแวดล<อม
ของบร4ภCณฑNคอมพ4วเตอรNและสJวนประกอบเช4งหน<าท1Fให<เปQนไปในลCกษณะเด1ยวกCน  เพSFอให<บร4ภCณฑNม1ความ
เหมาะสมตJอการใช<งานในสภาวะแวดล<อมปกต4ของประเทศไทยได<  โดยไมJจVาเปQนต<องกVาหนดให<ผX<ใช<จCดให<ม1
การเตร1ยมการเพSFอควบค@มสภาวะแวดล<อม สVาหรCบใช<งานเพ4Fมเต4ม
ว4ธ1ดVาเน4นการตJางๆ กVาหนดไว<สVาหรCบการตรวจสอบความทนทานของบร4ภCณฑN ท1FทVางานภายใต<ภาวะแวดล<อมท1F
อ@ณหภXม4ม1การเปล1FยนแปลงเปQนวCฏจCกร โดยใช<ตX<ควบค@มภาวะแวดล<อมท1Fสามารถควบค@มอ@ณหภXม4 
ความชS2นสCมพCทธN และอCตราการเปล1Fยนแปลงอ@ณหภXม4ได<ตามท1FกVาหนด

เอกสารน12กVาหนดข\2นโดยใช< ข<อมXลจากผX<ใช< และเอกสารตJอไปน12เปQนแนวทาง
IEC 60068–1 (1988) Environmental testing – Part 1.1 General and guidance
   Amendment 1 (1992)
IEC 60068-2-14 (1984) Basic environmental  testing  procedures Part  2 Tests  – Test  N: 

Change of temperature
   Amendment 1 (1986)

 2. บทน�ยาม

2.1 บร�ภ�ณฑ�คอมพ�วเตอร� หมายถ\ง ช@ดสVาเรrจของคอมพ4วเตอรNสJวนบ@คคล (personal computer) 
คอมพ4วเตอรNแบบพกพา (mobile computer/notebook computer/lap top computer) 
คอมพ4วเตอรNสถาน1งาน (work station computer)  คอมพ4วเตอรNแมJขJาย (server computer)  หรSอ
สJวนประกอบเช4งหน<าท1Fซ\Fงใช<ประกอบเปQนสJวนหน\Fงของช@ดสVาเรrจข<างต<น

2.2 ส�วนประกอบเช�งหน�าท�# (functional part) หมายถ\ง สJวนประกอบของบร4ภCณฑNคอมพ4วเตอรNท1FทVาหน<าท1F
เฉพาะหน<าท1Fใดหน<าท1Fหน\Fง เชJน แผงแปyนอCกขระ เมาสN จอภาพ ก<านควบค@ม (joystick) หนJวยประมวล
ผลกลาง หนJวยขCบจานบCนท\ก โมเดrมต4ดภายใน แผงขJายงานบร4เวณเฉพาะท1F (LAN card) มอดXล 
(module) แหลJงจJายกVาลCงไฟฟyา พCดลมระบายความร<อน เปQนต<น

2.3 บร�ภ�ณฑ�ท�#เก�#ยวข�อง (associated equipment) หมายถ\ง เครSFองสVาเรrจอSFนท1Fต<องการในการใช<งาน
บร4ภCณฑNคอมพ4วเตอรN

2.4 สมรรถนะท�#ก�าหนด หมายถ\ง สมรรถนะในการทVางานของบร4ภCณฑNท1FผX<ทVาระบ@ ภายใต<เงSFอนไขการทVางานท1F
สอดคล<องกCบข<อกVาหนดการทVางานของบร4ภCณฑNท1FผX<ทVาระบ@
หมายเหต@ สมรรถนะท1FกVาหนดโดยผX<ทVาอาจม1มากกวJาหน\FงคJาตามลCกษณะการทVางานของบร4ภCณฑNท1FผX<ทVาออกแบบไว<

2.5 สมรรถนะส-งส.ด หมายถ\ง สมรรถนะในการทVางานของบร4ภCณฑNท1FสXงส@ดท1FผX<ทVาระบ@ ภายใต<เงSFอนไขการ
ทVางานท1Fสอดคล<องกCบข<อกVาหนดของเอกสารน12

2/8



ศอ. ๒๐๐๑.๒ - ๒๕๕๓

2.6 ความส-ญเส�ยสมรรถนะ หมายถ\ง สมรรถนะในการทVางานของบร4ภCณฑNม1การเบ1FยงเบนอยJางไมJพ\งประสงคN 
และม1คJาลดลงตFVากวJาสมรรถนะท1FกVาหนดไว<
หมายเหต@ ความสXญเส1ยสมรรถนะรวมถ\งความล<มเหลวในการทVางานชCFวคราวหรSอถาวร และการชVาร@ดเส1ยหายของ

บร4ภCณฑNหรSอสJวนประกอบเช4งหน<าท1F

 3. ต-�ควบค.มภาวะแวดล�อม

ตX<ควบค@มภาวะแวดล<อมต<องออกแบบให<สามารถควบค@มอ@ณหภXม4เปQนวCฏจCกรได< โดยอ@ณหภXม4และอCตราการ
เปล1Fยนแปลงอ@ณหภXม4ม1คJาตามท1FกVาหนด
ตX<ควบค@มภาวะแวดล<อมต<องสามารถควบค@มความชS2นสCมพCทธNภายในให<ม1คJาอยXJระหวJางร<อยละ 40 ถ\งร<อยละ 80 
ได<ตลอดชJวงเวลาการทดสอบ
อากาศภายในตX<ควบค@มภาวะแวดล<อมต<องหม@นเว1ยน  กVาหนดให<ความเรrวลมรอบบร4ภCณฑNต<องไมJเก4น 2 เมตรตJอ
ว4นาท1

 4. การจ�ดวางบร�ภ�ณฑ�

ในระหวJางการทดสอบ ให<วางบร4ภCณฑNบนท1Fต4ดตC2งหรSอฐานรองท1Fม1ค@ณสมบCต4การนVาความร<อนตFVา เพSFอให<ทVา
หน<าท1FเปQนฉนวนความร<อน
กรณ1ท1Fทดสอบบร4ภCณฑNหลายเครSFองพร<อมกCน ต<องจCดตVาแหนJงของบร4ภCณฑNให<ระยะหJางระหวJางบร4ภCณฑNด<วยกCน
และระยะหJางระหวJางบร4ภCณฑNกCบผนCงตX<ควบค@มภาวะแวดล<อมม1ชJองวJางเพ1ยงพอให<อากาศหม@นเว1ยนได<โดย
อ4สระ

 5. ข�4นตอนการทดสอบ

ให<บร4ภCณฑNทVางานในตX<ควบค@มภาวะแวดล<อมท1FความชS2นสCมพCทธNร<อยละ 40 ถ\งร<อยละ 80 (คงคJา
ความชS2นสCมพCทธNน12ไว<ตลอดการทดสอบ) โดยใช<ซอฟตNแวรNเพSFอให<ม1ลCกษณะการทVางานเปQนไปตามข<อกVาหนดการ
ทดสอบ (ดXภาคผนวก ก.) และสอดคล<องกCบข<อกVาหนดการทVางานของบร4ภCณฑNท1FผX<ทVาระบ@
กVาหนดให<อ@ณหภXม4ด<านตFVาและด<านสXงของวCฏจCกรการทดสอบม1คJาเทJากCบ 25 องศาเซลเซ1ยส และ 40 องศา
เซลเซ1ยส ตามลVาดCบ  หากผX<ทVากVาหนดคJาอ@ณหภXม4โดยรอบสXงส@ดสVาหรCบการใช<งานไว<สXงกวJา 40 องศาเซลเซ1ยส 
ให<อ@ณหภXม4ด<านสXงม1คJาเทJากCบคJาอ@ณหภXม4โดยรอบสXงส@ดสVาหรCบการใช<งานท1FผX<ทVากVาหนด
บCนท\กคJาสมรรถนะของบร4ภCณฑNไว<ตลอดการทดสอบ
5.1 เร4FมวCฎจCกรการทดสอบ โดยให<บร4ภณฑNเร4FมทVางานท1Fอ@ณหภXม4ด<านตFVา และให<คงอ@ณหภXม4ในตX<ควบค@มภาวะ

แวดล<อมท1Fอ@ณหภXม4ด<านตFVา เปQนเวลาอยJางน<อย 3 ชCFวโมง
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5.2 หลCงจากนC2น ปรCบอ@ณหภXม4ในตX<ควบค@มภาวะแวดล<อมให<เพ4Fมข\2นจนถ\งอ@ณหภXม4ด<านสXงด<วยอCตราการ
เปล1Fยนแปลงอ@ณหภXม4 (15 ± 1) องศาเซลเซ1ยสตJอชCFวโมง

5.3 ให<คงอ@ณหภXม4ในตX<ควบค@มภาวะแวดล<อมท1Fอ@ณหภXม4ด<านสXง เปQนเวลา 3 ชCFวโมง 
5.4 หลCงจากนC2น ปรCบอ@ณหภXม4ในตX<ควบค@มภาวะแวดล<อมให<ลดลงจนถ\งอ@ณหภXม4ด<านตFVา ด<วยอCตราการ

เปล1Fยนแปลงอ@ณหภXม4 (15 ± 1) องศาเซลเซ1ยสตJอชCFวโมง
5.5 การทดสอบข<อ 5.1 ถ\งข<อ 5.4   นCบเปQนการทดสอบ 1 วCฏจCกร  (ดXรXปท1F 1)
5.6 ให<ทดสอบบร4ภCณฑNอยJางน<อย  2 วCฏจCกรตJอเนSFองกCน

รXปท1F 1  วCฏจCกรการทดสอบ

 6. การประเม�นผลการทดสอบ

ให<ประเม4นผลการทดสอบโดยแบJงเปQนระดCบตามความสXญเส1ยสมรรถนะหรSอความล<มเหลวในการทVางานของ
บร4ภCณฑN เปร1ยบเท1ยบกCบเกณฑNท1FกVาหนดในข<อกVาหนดการทดสอบสมรรถนะของบร4ภCณฑNคอมพ4วเตอรNและ
สอดคล<องกCบสมรรถนะท1FกVาหนดโดยผX<ทVา  ระดCบของผลการทดสอบม1ดCงตJอไปน12
ระดCบ 4 ความสามารถในการทVางาน และ/หรSอคJาสมรรถนะของบร4ภCณฑNท1FบCนท\กได<ตลอดการทดสอบอยXJใน

เกณฑNท1FกVาหนด หรSอสอดคล<องกCบสมรรถนะท1FกVาหนดโดยผX<ทVา
ระดCบ 3 ความสามารถในการทVางาน และ/หรSอคJาสมรรถนะของบร4ภCณฑNท1FบCนท\กได<ตลอดการทดสอบลดตFVา

หรSอเบ1FยงเบนไปมากกวJาเกณฑNท1FกVาหนด แตJบร4ภCณฑNยCงคงทVางานได<ตามปกต4และข<อมXลไมJสXญหาย
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ระดCบ 2 บร4ภCณฑNไมJทVางานหรSอไมJตอบสนองคVาสCFงทVางาน  ต<องให<ผX<ใช<เครSFอง ป�ดเครSFองและสCFงเร4FมทVางานใหมJ 
และ/หรSอข<อมXลสXญหาย

ระดCบ 1 บร4ภCณฑNเส1ยหรSอชVาร@ด ไมJสามารถทVางานตJอได<  ต<องเปล1FยนสJวนประกอบยJอย  ข<อมXลสXญหาย

 7. รายงานผลการทดสอบ

รายงานผลการทดสอบต<องม1รายละเอ1ยดและข<อมXลท1FจVาเปQนทC2งหมดเพSFอให<สามารถทดสอบบร4ภCณฑNซ2Vาในสภาพ
เด4มได<ใกล<เค1ยงท1Fส@ด   โดยทCFวไป ต<องม1การบCนท\กข<อมXลอยJางน<อยดCงตJอไปน12
7.1 รายละเอ1ยดของบร4ภCณฑNและสJวนประกอบเช4งหน<าท1F เชJน ชSFอหรSอเครSFองหมายการค<าท1Fจดทะเบ1ยนของ

บร4ภCณฑN ร@Jนอ<างอ4ง หมายเลขประจVาเครSFอง เปQนต<น
7.2 สมรรถนะท1FกVาหนดโดยผX<ทVา
7.3 ข<อกVาหนดการทVางานของบร4ภCณฑNท1FผX<ทVาระบ@ (ถ<าม1)
7.4 รายละเอ1ยดและร@JนของซอฟตNแวรN และช@ดโปรแกรมขCบสJวนประกอบเช4งหน<าท1Fท1Fใช<   การตC2งคJาตJางๆ
7.5 รายละเอ1ยดของรXปแบบการจCดวางบร4ภCณฑNและบร4ภCณฑNท1Fเก1Fยวข<อง ในขณะทVาการทดสอบ และรXปถJาย 

(หากเหมาะสม)
7.6 อาการของการสXญเส1ยความสามารถในการทVางานหรSอความสXญเส1ยสมรรถนะหรSอความล<มเหลวในการ

ทVางานของบร4ภCณฑN เปร1ยบเท1ยบกCบเกณฑNท1FกVาหนดในข<อกVาหนดการทดสอบสมรรถนะของบร4ภCณฑN
คอมพ4วเตอรNและสอดคล<องกCบสมรรถนะท1FกVาหนดโดยผX<ทVา

ภาคผนวก ก.   ซอฟตNแวรNสVาหรCบใช<ในการทดสอบและการตC2งคJา
ก.1   การเลSอกช@ดโปรแกรมขCบสJวนประกอบเช4งหน<าท1F
กรณ1ท1FผX<ทVาได<จCดเตร1ยมช@ดโปรแกรมขCบสJวนประกอบเช4งหน<าท1Fไว<ให<  หรSอระบ@ให<เร1ยกโปรแกรมจากเวrปท1F
กVาหนดไว<  ให<ใช<หรSอเร1ยกใช<ช@ดโปรแกรมขCบสJวนประกอบเช4งหน<าท1Fท1FกVาหนดไว<ให<นC2น
หากผX<ทVาไมJได<ม1การจCดเตร1ยมช@ดโปรแกรมขCบสJวนประกอบเช4งหน<าท1Fไว<ให< ให<ค<นหาช@ดโปรแกรมขCบสJวน
ประกอบเช4งหน<าท1F ร@JนลJาส@ดท1Fสามารถใช<งานได<จากแหลJงท1FนJาเชSFอถSอ/อ<างอ4งได<

ก.2   การตC2งคJาซอฟตNแวรN
ให<ตC2งคJาซอฟตNแวรNให<ทVางาน โดยม1การเร1ยกใช<งานสJวนประกอบเช4งหน<าท1FทC2งหมดเทJาท1FเปQนไปได<พร<อมกCน และ
ให<บร4ภCณฑNม1ภาระการทVางานตJอเนSFองเฉล1FยไมJตFVากวJาท1FกVาหนดไว<ในข<อ ก.4  ตลอดชJวงของการทดสอบ
กรณ1ท1FผX<ทVาได<จCดเตร1ยมซอฟตNแวรN/ช@ดโปรแกรมท1Fเก1Fยวข<องไว<ให< และระบ@/กVาหนดเปQนซอฟตNแวรN/ช@ดโปรแกรม
ท1FประสงคNจะสJงมอบให<กCบผX<ใช<  ให<ใช<ซอฟตNแวรN/ช@ดโปรแกรมท1FผX<ทVาจCดเตร1ยมไว<ให<  
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กรณ1ท1FผX<ทVาไมJได<จCดเตร1ยมซอฟตNแวรN/ช@ดโปรแกรมไว<ให< หรSอจCดเตร1ยมซอฟตNแวรN/ช@ดโปรแกรมไว<ให<เพSFอการ
ทดสอบเทJานC2น ไมJได<ประสงคNจะสJงมอบให<กCบผX<ใช<    ให<เลSอกใช<ซอฟตNแวรN/ช@ดโปรแกรมตามท1FผX<ทVาแนะนVาไว<ใน
คXJมSอผX<ใช<
สVาหรCบกรณ1หลCงให<ระบ@ในรายงานผลการทดสอบเพ4Fมเต4มวJา  “ผลการทดสอบน12ได<จากการใช<ซอฟตNแวรN/ช@ด
โปรแกรมซ\FงไมJได<จVาหนJาย/ต4ดตC2งมาพร<อมกCบบร4ภCณฑN”

ก.3   ว4ธ1อSFน
อน@ญาตให<ใช<ซอฟตNแวรNหรSอว4ธ1การตC2งคJาแบบอSFนหรSอเอกสารอSFนได<  หากซอฟตNแวรNหรSอว4ธ1การตC2งคJาแบบอSFน
หรSอเอกสารอSFนนC2นม1ข<อกVาหนดหลCกเกณฑNและว4ธ1สVาหรCบการควบค@มให<บร4ภCณฑNทVางานตJอเนSFองโดยม1ภาระการ
ทVางานเฉล1FยไมJน<อยกวJาท1FกVาหนดไว<ในข<อ ก.4

ก.4   การเลSอกตC2งคJาภาระการทVางาน
สVาหรCบบร4ภCณฑNท1FประสงคNให<ใช<งานด<านใดด<านหน\FงเปQนพ4เศษหรSอให<ทVาหน<าท1FเปQนเครSFองให<บร4การโดยเฉพาะ 
หรSอม1คาบการทVางานตJอเนSFองนานกวJา 8 ชCFวโมง  เชJน คอมพ4วเตอรNสถาน1งาน (WorkStation Computer) 
คอมพ4วเตอรNแมJขJาย (Server Computer)  ให<จCดให<บร4ภCณฑNม1ภาระการทVางานตJอเนSFองเฉล1FยไมJตFVากวJาร<อยละ 
80
สVาหรCบบร4ภCณฑNอSFนท1FประสงคNให<ใช<งานทCFวไปไมJจVาเพาะเจาะจง  ให<จCดให<บร4ภCณฑNม1ภาระการทVางานตJอเนSFอง
เฉล1FยไมJตFVากวJาร<อยละ 60
สVาหรCบบร4ภCณฑNท1Fต4ดตC2งสJวนประกอบเช4งหน<าท1Fชน4ดใดชน4ดหน\FงจVานวนมากกวJา 1 หนJวย  หรSอม1การจCดเตร1ยม
ไว<เพSFอให<สามารถต4ดตC2งสJวนประกอบเช4งหน<าท1Fชน4ดใดชน4ดหน\Fงเพ4Fมเต4มได<มากกวJา 1 หนJวย  เชJน หนJวย
ประมวลผลกลาง  หนJวยขCบแผJนซ1ด1/ด1ว1ด1  หนJวยขCบฮารNดด4สกN  การNดแสดงผล เปQนต<น  ให<ต4ดตC2งสJวนประกอบ
เช4งหน<าท1Fเพ4Fมเต4มให<กCบบร4ภCณฑNให<มากท1Fส@ดในลCกษณะท1FจะเปQนจร4งได<ในการใช<งานปกต4   และจCดให<บร4ภCณฑNม1
การเร1ยกใช<สJวนประกอบเช4งหน<าท1FทC2งหมดท1Fต4ดตC2งในลCกษณะท1FจะกJอให<เก4ดผลเลวร<ายท1Fส@ดท1FเปQนไปได< ภายใต<
ภาระการทVางานตJอเนSFองท1FกVาหนดไว<

ภาคผนวก ข.   การตC2งคJาภาวะการทVางานของสJวนประกอบเช4งหน<าท1Fบางประเภท

หากผX<ทVาไมJได<ระบ@รายละเอ1ยดเก1FยวกCบภาวะการทVางานของสJวนประกอบเช4งหน<าท1Fไว<ในคXJมSอผX<ใช<   ให<ใช<ราย
ละเอ1ยดท1FกVาหนดไว<ตJอไปน12ใช<เปQนแนวทางสVาหรCบตC2งคJาภาวะการทVางานขC2นตFVาของสJวนประกอบเช4งหน<าท1F
สVาหรCบสJวนประกอบเช4งหน<าท1Fท1FไมJได<ระบ@ รายละเอ1ยดเก1FยวกCบภาวะการทVางานให<ใช<หลCกเกณฑNในภาคผนวก 
ของเอกสารน12เปQนแนวทาง
การตC2งคJาภาวะการทVางานให<เลวร<ายกวJาหรSอม1ภาระการทVางานท1FมากกวJาท1FกVาหนดไว<ในภาคผนวก ข. น12 
สามารถทVาได< หากผX<ทVาอน@ญาต
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ข.1   หนJวยขCบแผJนด4สกN หรSอหนJวยขCบ/อJาน-เข1ยน สSFอบCนท\กแบบถอดได<อSFนท1FทVาหน<าท1Fคล<ายกCน
ให<ตC2งคJาให<ม1การฟอรNแมตแผJนด4สกNหรSอสSFอบCนท\ก ตJอเนSFองกCนเปQนเวลาอยJางน<อย 15 นาท1 ขณะอ@ณหภXม4ในตX<
ควบค@มภาวะแวดล<อมอยXJท1Fอ@ณหภXม4ด<านสXง

ข.2   หนJวยขCบจานบCนท\กแบบแขrง
ให<ตC2งคJาให<ม1การฟอรNแมตหนJวยขCบจานบCนท\กแบบแขrง ตJอเนSFองกCนเปQนเวลาอยJางน<อย 90 นาท1   หรSอตC2งคJาให<
ม1การเข1ยนช@ดข<อมXล ขนาดช@ดละไมJน<อยกวJา 50 เมกกะไบตN แตJไมJมากกวJา 500 เมกกะไบตN ลงบนหนJวยขCบ
จานบCนท\กแบบแขrงจนเตrมความจ@  จากนC2นให<ย<ายช@ดข<อมXลทC2งหมดออกจากหนJวยขCบจานบCนท\ก ให<ทVาตJอเนSFอง
สลCบกCนเปQนเวลาไมJน<อยกวJา 90 นาท1  หรSอใช<ทC2งสองแบบผสมกCน
ให<ทVาการทดสอบขณะอ@ณหภXม4ในตX<ควบค@มภาวะแวดล<อมอยXJท1Fอ@ณหภXม4ด<านสXง

ข.3   หนJวยขCบแผJนซ1ด1/ด1ว1ด1
สVาหรCบช@ดขCบชน4ดอJานอยJางเด1ยว ให<ใช<แผJนท1FบCนท\กภาพเคลSFอนไหวพร<อมเส1ยง รXปแบบเอกสารท1Fม1ข<อมXลไมJ
น<อยกวJาร<อยละ 90 ของความจ@แผJนและเหมาะกCบชน4ดของช@ดขCบนC2น (แผJนว1ซ1ด1 หรSอ แผJนด1ว1ด1) ใสJในชJองรCบ
แผJน และเร1ยกใช<โปรแกรมเพSFอแสดงภาพเคลSFอนไหวพร<อมเส1ยงนC2นตJอเนSFองเปQนเวลาอยJางน<อย 2 ชCFวโมง ขณะ
อ@ณหภXม4ในตX<ควบค@มภาวะแวดล<อมอยXJท1Fอ@ณหภXม4ด<านสXง
สVาหรCบช@ดขCบชน4ดบCนท\กได<  ให<ใช<แผJนซ1ด1 หรSอ ด1ว1ด1 ชน4ดท1FบCนท\กซ2Vาได< ซ\FงเหมาะสมกCบช@ดขCบนC2น ใสJในชJองรCบ
แผJน  เร1ยกใช<โปรแกรมเพSFอให<ม1การบCนท\กข<อมXลขนาดไมJน<อยกวJาร<อยละ 90 ของความจ@ท1FกVาหนด ใสJลงแผJน
ด<วยอCตราเรrวในการบCนท\กสXงส@ด  ให<พCกเปQนเวลา 2 นาท1แล<วทVาการล<างข<อมXลออกจากแผJนทC2งหมด  ทVาซ2Vาการ
บCนท\กข<อมXลใสJลงแผJนและล<างข<อมXลออกจากแผJน  อยJางน<อย 2 วCฎจCกรตJอเนSFองกCน ขณะอ@ณหภXม4ในตX<ควบค@ม
ภาวะแวดล<อมอยXJท1Fอ@ณหภXม4ด<านสXง

ข.4   ลVาโพง
ให<ตC2งคJาระดCบความดCงด<วยซอฟตNแวรNให<ม1คJาสXงท1Fส@ดเทJาท1FเปQนไปได<   โดยไมJเร1ยกใช<ฟ�งกNชCFนการปรCบแตJงความถ1F
เส1ยง
กรณ1ลVาโพงม1ป@�ม/ลXกบ4ดสVาหรCบปรCบแตJงค@ณภาพเส1ยง (ท@<ม-แหลม) ให<ปรCบเปQนคJาสXงส@ด
กรณ1ลVาโพงม1ป@�ม/ลXกบ4ดสVาหรCบเพ4Fม-ลดระดCบเส1ยง ให< ปรCบไปท1FตVาแหนJงก\FงกลางระหวJางตVาแหนJงสXงส@ดกCบ
ตVาแหนJงตFVาส@ด
เร1ยกใช<โปรแกรมเพSFอให<ม1การสร<างสCญญาณเส1ยงทดสอบ ตJอเนSFองกCนอยJางน<อย 1 วCฎจCกร
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คณะท�างาน

ท�#ปร8กษา
นายพCนธNศCกด4�   ศ4ร4รCชตพงษN ศXนยNเทคโนโลย1อ4เลrกทรอน4กสNและคอมพ4วเตอรNแหJงชาต4
นายกว<าน  ส4ตะธน1 ศXนยNเทคโนโลย1อ4เลrกทรอน4กสNและคอมพ4วเตอรNแหJงชาต4

คณะท�างาน ด�านว�ธ�การทดสอบและการก�าหนดภาระงานส�าหร�บทดสอบ
นายสCญญา  คลJองในวCย ศXนยNเทคโนโลย1อ4เลrกทรอน4กสNและคอมพ4วเตอรNแหJงชาต4
นายพ4จCกษN  เพ4Fมประเสร4ฐ ศXนยNเทคโนโลย1อ4เลrกทรอน4กสNและคอมพ4วเตอรNแหJงชาต4
นายสมเดช  แสงส@รศCกด4� ศXนยNเทคโนโลย1อ4เลrกทรอน4กสNและคอมพ4วเตอรNแหJงชาต4
นายส@รพงษN  แซJเจ1ยม ศXนยNเทคโนโลย1อ4เลrกทรอน4กสNและคอมพ4วเตอรNแหJงชาต4
นายถ4รเจต  พCนพาไพร ศXนยNเทคโนโลย1อ4เลrกทรอน4กสNและคอมพ4วเตอรNแหJงชาต4
นางสาวธCญลCกษณN  ย42มยJอง ศXนยNเทคโนโลย1อ4เลrกทรอน4กสNและคอมพ4วเตอรNแหJงชาต4
นางสาวป�ญญดา  ฤกษNมCงกร ศXนยNเทคโนโลย1อ4เลrกทรอน4กสNและคอมพ4วเตอรNแหJงชาต4
นางสาวอรธ4น1  พยCคฆะญาต4 ศXนยNเทคโนโลย1อ4เลrกทรอน4กสNและคอมพ4วเตอรNแหJงชาต4
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