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๑. ขอบขต่าย
เอกสารนนนี้ อธธิบายและใหห้วธิธนการประเมธินและระบบุคบุณลลักษณะทนที่ตห้องการดห้านความทนทานตต่อสภาวะ
แวดลห้อมของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์แบบดธิจธิทลัลสสาหรลับใชห้ในสสานลักงานหรรือทนที่พลักอาศลัยใหห้เปป็นไปในลลักษณะเดนยวกลัน
เพรืที่อใหห้บรธิภลัณฑฑ์มนความเหมาะสมตต่อการใชห้งานในสภาวะแวดลห้อมปกตธิของประเทศไทยไดห้   โดยไมต่จสาเปป็น
ตห้องกสาหนดใหห้ผผห้ใชห้จลัดใหห้มนการเตรนยมการเพรืที่อควบคบุมสภาวะแวดลห้อม สสาหรลับใชห้งานเพธิที่มเตธิม
วธิธนดสาเนธินการตต่างๆ กสาหนดไวห้สสาหรลับการตรวจสอบความทนทานของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ ทนที่ทสางานภายใตห้
ภาวะแวดลห้อมทนที่อบุณหภผมธิมนการเปลนที่ยนแปลงเปป็นวลัฏจลักร โดยใชห้ตตล้ควบคคุมภาวะแวดลล้อมทนที่สามารถควบคบุม
อบุณหภผมธิ ความชรืนี้นสลัมพลัทธฑ์ และอลัตราการเปลนที่ยนแปลงอบุณหภผมธิไดห้ตามทนที่กสาหนด
เอกสารนนนี้กสาหนดขขนี้นโดยใชห้ ขห้อมผลปป้อนกลลับจากผผห้ใชห้ และเอกสารตต่อไปนนนี้เปป็นแนวทาง

– IEC 60068–1 (1988), Environmental testing – Part 1 – General and guidance

๒. บทนวิยาม
๒.๑ บรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ หมายถขง บรธิภลัณฑฑ์ทนที่มนความสามารถในการพธิมพฑ์แบบดธิจธิทลัลไดห้ ซขที่งประสงคฑ์ใหห้ใชห้งานใน

สสานลักงานหรรือทนที่พลักอาศลัย และตห้องสามารถตต่อเชรืที่อมเพรืที่อสลัที่งพธิมพฑ์จากคอมพธิวเตอรฑ์ไดห้
๒.๒ ตรัวอยต่างทดสอบ หมายถขง ตลัวอยต่างทนที่ใชห้ทดสอบซขที่งตห้องเปป็นตลัวแทนของบรธิภลัณฑฑ์ทนที่ผผห้ใชห้ไดห้รลับ หรรือตห้องเปป็ผผห้

ทสานบรธิภลัณฑฑ์จรธิงซขที่งพรห้อมสต่งมอบใหห้แกต่ผผห้ใชห้
๒.๓ ฐานทดสอบ (test platform) หมายถขง ชบุดฮารฑ์ดแวรฑ์และชบุดซอฟตฑ์แวรฑ์ทนที่ใชห้สสาหรลับทดสอบหรรือรต่วม

ทดสอบกลับ ตลัวอยต่างเชต่น คอมพธิวเตอรฑ์ ระบบปฏธิบลัตธิการ ซอฟตฑ์แวรฑ์ประยบุกตฑ์ อบุปกรณฑ์เครรือขต่าย อบุปกรณฑ์
จลับเวลา 
หมายเหตคุ สสาหรลับการพธิมพฑ์ผต่านการเชรืที่อมตต่อแบบชต่องตต่ออนบุกรมอเนกประสงคฑ์ (universal serial bus , USB) 

อบุปกรณฑ์เครรือขต่ายจะถรือเปป็นบรธิภลัณฑฑ์ทนที่เกนที่ยวขห้อง

๒.๔ บรวิภรัณฑฑ์ทธีที่เกธีที่ยวขล้อง (associated equipment) หมายถขง บรธิภลัณฑฑ์หรรือเครรืที่องสสาเรร็จอรืที่นทนที่ชต่วยเสรธิมการ
ใชห้งานของบรธิภลัณฑฑ์พธิมพฑ์ 

๒.๕ ผตล้ทสา หมายถขง ผผห้ผลธิตบรธิภลัณฑฑ์ หรรือผผห้ประกอบบรธิภลัณฑฑ์พธิมพฑ์
๒.๖ สมรรถนะทธีที่กสาหนด (rated performance) หมายถขง สมรรถนะในการทสางานของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ทนที่ผตล้ทสา

กสาหนด ภายใตห้เงรืที่อนไขการทสางานทนที่สอดคลห้องกลับขห้อกสาหนดการทสางานของบรธิภลัณฑฑ์ทนที่ระบบุโดยผตล้ทสา
หมายเหตคุ สมรรถนะทธีที่กสาหนดโดยผตล้ทสาอาจมนมากกวต่าหนขที่งคต่าตามลลักษณะการทสางานของบรธิภลัณฑฑ์ทนที่ผผห้ทสาออกแบบไวห้

๒.๗ ความสตญเสธียสมรรถนะ (performance loss) หมายถขง สมรรถนะในการทสางานของบรธิภลัณฑฑ์มนการ
เบนที่ยงเบนอยต่างไมต่พขงประสงคฑ์และมนคต่าลดลงตสที่ากวต่าสมรรถนะทนที่กสาหนดไวห้
หมายเหตคุ ความสตญเสธียสมรรถนะรวมถขงความลห้มเหลวในการทสางานชลัที่วคราวหรรือถาวร และการชสารบุดเสนยหายของ

บรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์หรรือสต่วนประกอบเชธิงหนห้าทนที่
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๒.๘ โปรแกรมขรับ (program driver) หมายถขง โปรแกรมทนที่เขนยนขขนี้นเพรืที่อใชห้กสาหนดรผปแบบการเชรืที่อมตต่อ แบบ
วธิธนในการรลับสต่งขห้อมผลและคสาสลัที่ง ระหวต่างบรธิภลัณฑฑ์กลับคอมพธิวเตอรฑ์ทนที่ตธิดตลันี้งโปรแกรมนนนี้

๒.๙ ตตล้ควบคคุมภาวะแวดลล้อม หมายถขง ตผห้หรรือหห้องทนที่ออกแบบใหห้สามารถควบคบุมอบุณหภผมธิเปป็นวลัฏจลักรไดห้ โดย
อบุณหภผมธิและอลัตราการเปลนที่ยนแปลงอบุณหภผมธิมนคต่าตามทนที่กสาหนดในเอกสารนนนี้

๓. แนวทางการการทดสอบ
การทดสอบความทนทานสภาวะแวดลห้อมดห้านความรห้อนของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ มนหลลักการครือ ใหห้บรวิภรัณฑฑ์
พวิมพฑ์ทสาการพธิมพฑ์ภาระงานมาตรฐานทนที่กสาหนดในสภาวะแวดลห้อมทนที่มนการควบคบุมอบุณหภผมธิเปป็นวลัฏจลักร 
โดยใชห้กระบวนการทดสอบทนที่กสาหนดในเอกสารนนนี้

๔. ภาวะทรัที่วไปสสาหรรับการทดสอบ
๔.๑ สภาวะแวดลห้อมสสาหรลับการทดสอบ

– อบุณหภผมธิตห้องควบคบุมเปป็นวลัฏจลักรไดห้ โดยอบุณหภผมธิและอลัตราการเปลนที่ยนแปลงอบุณหภผมธิมนคต่าตามทนที่
กสาหนดในวธิธนทดสอบ 

– ความชรืนี้นสลัมพลัทธฑ์รห้อยละ ๔๐ ถขง รห้อยละ ๘๐ โดยไมต่มนการควบแนต่น
– ความเรร็วลมโดยรอบ ≤ ๒ เมตรตต่อวธินาทน

๔.๒ แรงดลันไฟฟป้าแหลต่งจต่ายสสาหรลับการทดสอบ
– แรงดลันไฟฟป้ากระแสสลลับ ๒๓๐ โวลตฑ์ ± รห้อยละ ๕ และความถนที่ ๕๐ เฮธิรตซฑ์ ± รห้อยละ ๑

๕. เครรืที่องทดสอบ
๕.๑ ตตล้ควบคคุมภาวะแวดลล้อม

– ตตล้ควบคคุมภาวะแวดลล้อมตห้องออกแบบใหห้สามารถควบคบุมสภาพแวดลห้อมสสาหรลับการทดสอบ ไดห้ตาม
ขห้อ ๔.๑

– การหมบุนเวนยนของอากาศภายในตตล้ควบคคุมภาวะแวดลล้อม ตห้องเปป็นไปตามคต่าความเรร็วลมโดยรอบทนที่
กสาหนดในขห้อ ๔.๑

๕.๒ แหลต่งจต่ายกสาลลังไฟฟป้ากระแสสลลับ
แหลต่งจต่ายกสาลลังไฟฟป้ากระแสสลลับตห้องมนความสามารถในการจต่ายไฟฟป้ากระแสสลลับทนที่ระดลับแรงดลัน 
๒๓๐ โวลตฑ์ ± รห้อยละ ๕ และความถนที่ ๕๐ เฮธิรตซฑ์ ± รห้อยละ ๑

๖. การเตรธียมการทดสอบและการจรัดวางตรัวอยต่างทดสอบ
๖.๑ การทดสอบนนนี้เปป็นการทดสอบเฉพาะแบบ (test type)  ตรัวอยต่างทดสอบ ตห้องเปป็นตลัวแทนของบรวิภรัณฑฑ์

พวิมพฑ์ ทนที่ผผห้ใชห้ไดห้รลับหรรือพรห้อมสต่งมอบใหห้แกต่ผผห้ใชห้

๓/๑๔



ศอ. ๒๐๑๒.๒ – ๒๕๕๓

๖.๒ ฐานทดสอบ
เอกสารนนนี้ไมต่ไดห้มนการกสาหนดฐานทดสอบทนที่ตายตลัว เนรืที่องจากฐานทดสอบทลันี้งดห้านฮารฑ์ดแวรฑ์และ
ซอฟตฑ์แวรฑ์มนการเปลนที่ยนแปลงรวดเรร็ว   โดยในการทดสอบ ผผห้ทดสอบสามารถเลรือกฐานทดสอบทนที่
เหมาะสมไดห้เองและใหห้บลันทขกฐานทดสอบทนที่มนผลตต่อผลการทดสอบทบุกครลันี้ง

๖.๓ การตลันี้งคต่าฐานทดสอบ
๖.๓.๑ การตลันี้งคต่าเบรืนี้องตห้นฐานทดสอบ

ตธิดตลันี้งฐานทดสอบดห้านฮารฑ์ดแวรฑ์และซอฟตฑ์แวรฑ์ตามวธิธนการทนที่ระบบุไวห้ในคผต่มรือการใชห้ และบลันทขกราย
ละเอนยดวธิธนการและการตลันี้งคต่าในรายงานการทดสอบดห้วย กรณนทนที่มนการดสาเนธินการเพธิที่มเตธิมทนที่แตก
ตต่างจากคต่าปรธิยายตามวธิธนการทนที่ระบบุไวห้ในคผต่มรือการใชห้ ใหห้บลันทขกรายละเอนยดการดสาเนธินการเพธิที่มเตธิม
นลันี้นลงในรายงานดห้วย
– ควรเลรือกการเชรืที่อมตต่อแบบปรธิยายหรรือการเชรืที่อมตต่อแบบตต่อตรงเขห้ากลับบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ รผปแบบ

การเชรืที่อมตต่อตห้องถผกบลันทขกไวห้
– ควรทดสอบใหห้แนต่ใจวต่าฐานทดสอบ ไดห้ถผกปรลับตลันี้งในลลักษณะทนที่ฐานทดสอบจะใหห้

ประสธิทธธิภาพสผงสบุด รายละเอนยดการปรลับตลันี้งคต่าตห้องถผกบลันทขกไวห้
– รายละเอนยดการตลันี้งคต่าฐานทดสอบเบรืนี้องตห้นทลันี้งหมดตห้องถผกบลันทขกไวห้เปป็นสถานะเรธิที่มตห้นสสาหรลับ

การทดสอบ
๖.๓.๒ การใชห้ดธิสกฑ์อธิมเมจ (disk image) เพรืที่อสรห้างฐานทดสอบ

ยอมใหห้ใชห้ดธิสกฑ์อธิมเมจเพรืที่อสรห้างฐานทดสอบไดห้ โดยทนที่ดธิสกฑ์อธิมเมจนลันี้นสรห้างขขนี้นจากฐานทดสอบทนที่มน
การตลันี้งคต่าแลห้ว แตต่ยลังไมต่ไดห้ตธิดตลันี้งโปรแกรมขรับของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ และตห้องบลันทขกซอฟตฑ์แวรฑ์ทนที่ใชห้
จลัดการดธิสกฑ์อธิมเมจและการตลันี้งคต่าเพธิที่มเตธิมจากคต่าปรธิยายของซอฟตฑ์แวรฑ์นลันี้นลงในรายงานผลการ
ทดสอบดห้วย

๖.๓.๓ สถานะเรธิที่มตห้นสสาหรลับการทดสอบ
ตห้องจลัดใหห้ฐานทดสอบกลลับไปอยผต่สถานะเรธิที่มตห้นกต่อนการทดสอบบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์เครรืที่องใหมต่ทบุกครลันี้ง 
บรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ทนที่ปรลับเปลนที่ยนการตลันี้งคต่าของฮารฑ์ดแวรฑ์หรรือปรลับเปลนที่ยนผลธิตภลัณฑฑ์ประกอบทนที่เกนที่ยวขห้อง
ใหห้ถรือวต่าเปป็นบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์เครรืที่องใหมต่

๖.๔ การตลันี้งคต่าบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์
ตธิดตลันี้งบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ตามวธิธนการจากคผต่มรือผผห้ใชห้ ตธิดตลันี้งโปรแกรมขรับตามคสาแนะนสาจากคผต่มรือผผห้ใชห้ โดยใชห้
โปรแกรมขรับรบุต่นลต่าสบุด บลันทขกชรืที่อและรบุต่นโปรแกรมขรับในรายงานผลการทดสอบ
กรณนตธิดตลันี้งโปรแกรมขรับตามวนธนการจากคผต่มรือผผห้ใชห้แลห้วไมต่สามารถตธิดตลันี้งโปรแกรมขรับไดห้โดยอลัตโนมลัตธิ ใหห้
ปรขกษาผตล้ทสา
การตลันี้งคต่าโปรแกรมขรับ ใหห้ใชห้คต่าปรธิยายของโปรแกรมขรับ  กรณนทนที่การตลันี้งคต่าทนที่โปรแกรมขรับและทนที่
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บรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ไมต่ตรงกลัน ใหห้ใชห้คต่าจากโปรแกรมขรับแทน ไมต่อนบุญาตใหห้ยกเลธิกฟฟังกฑ์ชลันการทสางานทนที่ตลันี้ง
มาจากผตล้ทสา เชต่น การทสาความสะอาดหลัวพธิมพฑ์โดยอลัตโนมลัตธิ การสอบเทนยบบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ การ
ประหยลัดพลลังงาน  ยกเวห้นเฉพาะฟฟังกฑ์ชลันการเลรือกกระดาษโดยอลัตโนมลัตธิ (automatic media 
detect)
การตลันี้งคต่าขนาดกระดาษตห้องใหห้ตรงกลับไฟลฑ์ทนที่ใชห้ เชต่น ภาระงานทดสอบขนาด A4 ใหห้ตลันี้งคต่าทนที่บรวิภรัณฑฑ์
พวิมพฑ์เปป็นขนาดกระดาษ A4 และใชห้กระดาษขนาด A4 ในการทดสอบ ทดสอบการตลันี้งคต่าขอบหนห้า
กระดาษใหห้ไมต่เกธิน ๑๒.๗ มธิลลธิเมตร ฟฟังกฑ์ชลันการปรลับตสาแหนต่งหนห้ากระดาษ เชต่น การปรลับงานพธิมพฑ์ใหห้
อยผต่กขที่งกลางหนห้า (page centering) การปรลับองศางานพธิมพฑ์ (auto-rotation) สามารถถผกเปปิดใชห้ไดห้ 
เพรืที่อใหห้งานพธิมพฑ์ออกมาถผกตห้อง โดยทบุกการตลันี้งคต่าทนที่ปรลับแตต่งเพธิที่มเตธิมจากคต่าเรธิที่มตห้น ใหห้บลันทขกในรายงาน
ผลการทดสอบดห้วย
หมายเหตคุ การปปิดการทสางานบางฟฟังกฑ์ชลันเพรืที่อใหห้ผลการพธิมพฑ์ออกมาถผกตห้องสามารถทสาไดห้ เชต่น การปปิดฟฟังกฑ์ชลันการ

ปรลับขนาดสลัดสต่วนหนห้ากระดาษ (page scaling)

ตห้องเปปิดการทสางานของฟฟังกฑ์ชลันการพธิมพฑ์แบบเรนยงชบุด กรณนทนที่คต่าเรธิที่มตห้นโปรแกรมขรับไมต่ไดห้เปปิดทสางาน
ฟฟังกฑ์ชลันนนนี้ ใหห้ผผห้ทดสอบดสาเนธินการตามคผต่มรือบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ เพรืที่อเปปิดการทสางานฟฟังกฑ์ชลันการพธิมพฑ์แบบ
เรนยงชบุด
กรณนบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ประเภทสน ใหห้ตลันี้งคต่างานพธิมพฑ์เปป็นแบบสน  และหากประสงคฑ์จะทดสอบงานพธิมพฑ์ขาว
ดสาเพธิที่มเตธิม (ไมต่บลังคลับ) ใหห้ตลันี้งคต่างานพธิมพฑ์เปป็นแบบขาวดสา โดยใหห้ใชห้คบุณภาพและความละเอนยดงาน
พธิมพฑ์เชต่นเดธิมและใหห้ใชห้หมขกดสาในการพธิมพฑ์งานเทต่านลันี้น
หมายเหตคุ การตลันี้งคต่าสนงานพธิมพฑ์ขาวดสาสามารถกระทสาไดห้ในโปรแกรมขรับบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์และทนที่บรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ โดย

อาจใชห้คสาวต่า “Print in B&W” “Print in grayscale” “Print in black only”

๖.๕ ใหห้วางตรัวอยต่างทดสอบบนทนที่ตธิดตลันี้งหรรือฐานรองทนที่มลัที่นคง  กรณนทนที่ทดสอบหลายตรัวอยต่างทดสอบพรห้อมกลัน
ตห้องจลัดตสาแหนต่งของแตต่ละตรัวอยต่างทดสอบใหห้หต่างกลัน และหต่างจากผนลังโดยรอบ ไมต่นห้อยกวต่า ๑๕ 
เซนตธิเมตร

๖.๖ การเชรืที่อมตต่อบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์
รผปแบบการเชรืที่อมตต่อบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ควรจะสอดคลห้องกลับรผปแบบการใชห้งานของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ เชต่น 
บรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์สสาหรลับสสานลักงานควรเชรืที่อมตต่อในรผปแบบเครรือขต่าย บรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์สสาหรลับสต่วนบบุคคล
ควรเชรืที่อมตต่อโดยตรงกลับเครรืที่องคอมพธิวเตอรฑ์ (เชต่น ยผเอสบน  (universal serial bus , USB))  กรณนทนที่
การเชรืที่อมตต่อบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ไมต่สอดคลห้องกลับรผปแบบการใชห้งาน ใหห้ผผห้ทดสอบบลันทขกรายละเอนยดใน
รายงานผลการทดสอบดห้วย

๖.๗ รายละเอนยดอรืที่นๆ ของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์
สธิที่งทนที่ใชห้รต่วมทดสอบจะตห้องเปป็นไปตามขห้อกสาหนด คสาแนะนสาจากผผห้ทสา เชต่น ประเภทกระดาษและวลัสดบุ
สธินี้นเปลรืองทนที่ใชห้รต่วมกลับบรธิภลัณฑฑ์พธิมพฑ์ เปป็นตห้น
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๖.๘ ขนาดไฟลฑ์ของภาระงานทดสอบ
ผผห้ทดสอบตห้องทสาการทดสอบขนาดไฟลฑ์ของภาระงานทดสอบและพธิมพฑ์ภาระงานทดสอบอยต่างนห้อย ๒ 
ครลันี้ง เพรืที่อทดสอบความซสนี้าของผลงานพธิมพฑ์

๖.๙ กระดาษ
นสนี้าหนลัก ประเภทและชนธิดกระดาษทนที่ใชห้ในการทดสอบจะตห้องเปป็นไปตามคสาแนะนสาจากผตล้ทสา   
กระดาษตห้องเปป็นแบบแผต่น ขนาด A4 เทต่านลันี้น  กรณนการทดสอบพธิเศษ อนบุญาตใหห้ใชห้กระดาษขนาดอรืที่น
ทนที่เหมาะสมกลับการทดสอบไดห้
ขห้อมผลกระดาษ ผตล้ทสา นสนี้าหนลัก ขนาด ประเภทและชนธิดกระดาษตห้องระบบุในรายงานผลการทดสอบ

๖.๑๐ การบสารบุงรลักษา
หากจสาเปป็นตห้องทสาการบสารบุงรลักษาตรัวอยต่างทดสอบระหวต่างการทดสอบ เชต่น การเปลนที่ยนวลัสดบุสธินี้น
เปลรือง การทสาความสะอาดชบุดลผกกลธินี้ง การแกห้ไขปฟัญหากระดาษตธิด ใหห้ทสาตามคสาแนะนสาของผตล้ทสา

๖.๑๑ ภาระงานทดสอบและโปรแกรมประยบุกตฑ์สสาหรลับทดสอบ
ตลัวอยต่างภาระงานทดสอบใหห้ไวห้ในภาคผนวก ก.  สต่วนตลัวอยต่างโปรแกรมประยบุกตฑ์สสาหรลับทดสอบไมต่ไดห้
ใหห้ไวห้ ผผห้ทดสอบเปป็นผผห้เลรือกและตห้องบลันทขกชรืที่อและรบุต่นในรายงานผลการทดสอบ
การทดสอบงานประเภทสสานลักงาน เปป็นการทดสอบบลังคลับ การทดสอบอรืที่นๆ เปป็นการทดสอบไมต่บลังคลับ
เชต่น การทดสอบงานประเภทภาพกราฟปิก

๗. ววิธธีการทดสอบ
ใหห้ตรัวอยต่างทดสอบทสางานทนที่แรงดลันไฟฟป้ากระแสสลลับ ๒๓๐ โวลตฑ์ ความถนที่ ๕๐ เฮธิรตซฑ์ ในตตล้ควบคคุมภาวะ
แวดลล้อมทนที่ความชรืนี้นสลัมพลัทธฑ์รห้อยละ ๔๐ ถขงรห้อยละ ๘๐ คงคต่าความชรืนี้นสลัมพลัทธฑ์นนนี้ไวห้ตลอดการทดสอบ 
จลัดเตรนยมฐานทดสอบ และดสาเนธินการตลันี้งคต่าฐานทดสอบ (อห้างอธิงหลัวขห้อ ๗.๓) เชรืที่อมตต่อตรัวอยต่างทดสอบ
กลับฐานทดสอบ (อห้างอธิงหลัวขห้อ ๗.๖)  เพรืที่อใชห้ในการสลัที่งพธิมพฑ์งานตามภาระงานมาตรฐาน (ดผภาคผนวก ก.) 
กสาหนดใหห้ อบุณหภผมธิดห้านตสที่าและอบุณหภผมธิดห้านสผงของวลัฏจลักรการทดสอบมนคต่าเทต่ากลับ ๒๕ องศาเซลเซนยส 
และ ๔๐ องศาเซลเซนยส ตามลสาดลับ
หมายเหตคุ  หากคต่าอบุณหภผมธิโดยรอบสผงสบุดสสาหรลับการใชห้งานของตลัวอยต่างทดสอบทนที่ผตล้ทสากสาหนด มนคต่าสผงกวต่า ๔๐ องศา

เซลเซนยส ใหห้ใชห้คต่าอบุณหภผมธิโดยรอบสผงสบุดสสาหรลับการใชห้งานของตลัวอยต่างทดสอบทนที่ผตล้ทสากสาหนด เปป็นคต่า
อบุณหภผมธิดห้านสผงในการทดสอบ

บลันทขกคต่าสมรรถนะของตรัวอยต่างทดสอบไวห้ตลอดการทดสอบ
– เรธิที่มวลัฏจลักรการทดสอบ โดยเปปิดตรัวอยต่างทดสอบเปป็นระยะเวลา ๓ ถขง ๕ นาทน จากนลันี้นใหห้ตรัวอยต่าง

ทดสอบเรธิที่มพธิมพฑ์งานลสาดลับทนที่ ๑ โดยพธิมพฑ์ภาระงานอลักษรสารจสานวน ๒ ชบุด (จสานวน ๔๘ แผต่น) ทนที่
อบุณหภผมธิดห้านตสที่า และใหห้คงอบุณหภผมธิในตผห้ควบคบุมภาวะแวดลห้อมทนที่อบุณหภผมธิดห้านตสที่า เปป็นเวลา ๓ ชลัที่วโมง 
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– เมรืที่อเวลาผต่านไป ๓.๕ ชลัที่วโมง ใหห้ตรัวอยต่างทดสอบเรธิที่มงานพธิมพฑ์ลสาดลับทนที่ ๒ โดยพธิมพฑ์ภาระงานอลักษร
สารจสานวน ๓ ชบุด (จสานวน ๗๒ แผต่น) ในระยะเวลานนนี้ อบุณหภผมธิภายในตตล้ควบคคุมภาวะแวดลล้อมจะ
อยผต่ในภาวะระหวต่างการเพธิที่มขขนี้นของอบุณหภผมธิจากอบุณหภผมธิดห้านตสที่าจนถขงอบุณหภผมธิดห้านสผง ดห้วยอลัตรา
การเปลนที่ยนแปลงอบุณหภผมธิ (๑๕ ± ๑) องศาเซลเซนยสตต่อชลัที่วโมง

– เมรืที่อเวลาผต่านไป ๔.๕ ชลัที่วโมง ใหห้ตรัวอยต่างทดสอบเรธิที่มงานพธิมพฑ์ลสาดลับทนที่ ๓ โดยพธิมพฑ์ภาระงานอลักษร
สารจสานวน ๓ ชบุด (จสานวน ๗๒ แผต่น) ในระยะเวลานนนี้อบุณหภผมธิภายในตตล้ควบคคุมภาวะแวดลล้อมจะอยผต่
ในภาวะอบุณหภผมธิดห้านสผง และใหห้คงอบุณหภผมธิในตตล้ควบคคุมภาวะแวดลล้อมทนที่อบุณหภผมธิดห้านสผง เปป็นเวลา 
๓ ชลัที่วโมง

– ลดอบุณหภผมธิภายในตตล้ควบคคุมภาวะแวดลล้อมจากอบุณหภผมธิดห้านสผงจนถขงอบุณหภผมธิดห้านตสที่าดห้วยอลัตราการ
เปลนที่ยนแปลงอบุณหภผมธิ (๑๕ ± ๑) องศาเซลเซนยสตต่อชลัที่วโมง เปป็นการเสรร็จสธินี้นวลัฏจลักรในการทดสอบ 
(ดลังแสดงไวห้ในรผปทนที่ ๑)

หมายเหตคุ   ในการทดสอบ หากผผห้ทสากสาหนดใหห้ดสาเนธินการทดสอบดห้วยงานพธิมพฑ์กราฟปิกดห้วย ใหห้ผผห้ทดสอบรวมภาระงาน
วธิจธิตรศธิลปป์เขห้ากลับภาระงานอลักษรสารในทบุกลสาดลับการทดสอบดห้วยอลัตราสต่วนรห้อยละ ๕๐ ของจสานวนชบุดใน
แตต่ละลสาดลับงานพธิมพฑ์

ลสาดลับงานทนที่ ๑ 
จสานวน ๒ ชบุด

ลสาดลับงานทนที่ ๒ 
จสานวน ๓ ชบุด

ลสาดลับงานทนที่ ๓ 
จสานวน ๓ ชบุด

๓ ชลัที่วโมง

๓ ชลัที่วโมง

เวลา
๒๕º C�

๔๐ºC

∞

อบุณ
หภ

ผมธิใ
นต

ผห้ค ว
บค

บุมภ
าว

ะแ
ว ด

ลห้อ
ม (

ºC
)

๑ ช
ลัที่วโม

ง

รตปทธีที่ ๑ วรัฏจรักรการทดสอบ

๘. การประเมวินผล
การประเมธินผลสมรรถนะของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ในเอกสารนนนี้ เปป็นการประเมธินผลความเรร็วในการพธิมพฑ์แผต่นทนที่ 
๑ และความเรร็วเฉลนที่ยในการพธิมพฑ์ทนที่กสาหนดโดยผตล้ทสา กลับความเรร็วในการพธิมพฑ์แผต่นทนที่ ๑ และความเรร็วเฉลนที่ย
ในการพธิมพฑ์ทนที่ไดห้วลัดไดห้จากการจากการพธิมพฑ์งานชบุดทนที่ ๑ ในแตต่ละลสาดลับงาน แลห้วนสาผลการวลัดทนที่ไดห้มา
เปรนยบเทนยบกลันเพรืที่อหา สมรรถนะทนที่ลดลงของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์
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ในการประเมธินผลการทดสอบ นอกจากพธิจารณาสมรรถนะของตรัวอยต่างทดสอบแลห้ว ตห้องพธิจารณาถขง
คบุณภาพของงานพธิมพฑ์ทบุกชบุดในทบุกลสาดลับงานพธิมพฑ์ทนที่ไดห้รลับจากตรัวอยต่างทดสอบดห้วย
กรณนทนที่ผตล้ทสาไมต่ไดห้ระบบุสมรรถนะของตรัวอยต่างทดสอบ ผผห้ทดสอบสามารถดสาเนธินการทดสอบเพรืที่อหาสมรรถ
นะของตรัวอยต่างทดสอบตามเอกสาร “ศอ. ๒๐๑๑.๓ วธิธนการประเมธินสมรรถนะ สสาหรลับบรธิภลัณฑฑ์พธิมพฑ์
แบบดธิจธิทลัล สสาหรลับใชห้ในสสานลักงาน หรรือทนที่พลักอาศลัย - เลต่ม ๓ : ผลธิตภาพการพธิมพฑ์”
ใหห้ประเมธินผลการทดสอบโดยแบต่งเปป็นระดลับตามความสผญเสนยสมรรถนะ หรรือความลห้มเหลวในการ
ทสางานของตรัวอยต่างทดสอบ เปรนยบเทนยบกลับเกณฑฑ์ทนที่กสาหนดในขห้อกสาหนดการทดสอบสมรรถนะของ
บรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ และสอดคลห้องกลับสมรรถนะทนที่กสาหนดโดยผตล้ทสา  ระดลับของผลการทดสอบมนดลังตต่อไปนนนี้
ระดลับ ๔ ความสามารถในการทสางาน และ/หรรือคต่าสมรรถนะของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ทนที่บลันทขกไดห้ตลอดการ

ทดสอบตห้องไมต่นห้อยกวต่ารห้อยละ ๙๐ ของสมรรถนะสผงสบุดหรรือสมรรถนะทธีที่กสาหนดโดยผตล้ทสา 
และไมต่มนผลกระทบตต่อคบุณภาพงานพธิมพฑ์

ระดลับ ๓ ความสามารถในการทสางาน และ/หรรือคต่าสมรรถนะของตรัวอยต่างทดสอบทนที่บลันทขกไดห้ตลอดการ
ทดสอบลดตสที่ากวต่ารห้อยละ ๙๐ ของสมรรถนะสผงสบุดหรรือสมรรถนะทธีที่กสาหนดโดยผตล้ทสา แตต่
บรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ยลังคงทสางานไดห้ตามปกตธิและไมต่มนผลกระทบตต่อคบุณภาพงานพธิมพฑ์

ระดลับ ๒ บรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ไมต่ทสางานหรรือไมต่ตอบสนองตต่อคสาสลัที่งทสางาน หรรือมนผลกระทบตต่อคบุณภาพงาน
พธิมพฑ์ ทสาใหห้ตห้องดสาเนธินการปปิดตรัวอยต่างทดสอบหรรือสลัที่งเรธิที่มทสางานใหมต่

ระดลับ ๑ บรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์เสนยหรรือชสารบุด ไมต่สามารถทสางานตต่อไดห้  ตห้องเปลนที่ยนสต่วนประกอบหรรือตห้องซต่อม
บสารบุงเพรืที่อใหห้บรธิภลัณฑฑ์กลลับมาทสางานตต่อไดห้

๙. การรายงานผลการทดสอบ
สธิที่งทนที่ตห้องรายงานในรายงานผลการทดสอบประกอบดห้วย

๙.๑ ขห้อมผลการทดสอบ เปป็นสต่วนทนที่บอกรายละเอนยดของการทดสอบ ตห้องระบบุขห้อมผลการทดสอบทนที่จสาเปป็น
อยต่างนห้อยดลังตต่อไปนนนี้
– ชรืที่อผผห้ทดสอบ
– วลันเวลาทนที่ดสาเนธินการทดสอบ
– สภาวะแวดลห้อมของการทดสอบ เชต่น อบุณหภผมธิ ความชรืนี้นสลัมพลัทธฑ์
– แรงดลันไฟฟป้าทนที่ใชห้ในการทดสอบ

๙.๒ ขห้อมผลเกนที่ยวกลับตลัวอยต่างทดสอบ และโปรแกรมขลับทนที่ใชห้ในการทดสอบ
๙.๓ สมรรถนะของตลัวอยต่างทดสอบทนที่กสาหนดโดยผผห้ทสา
๙.๔ คผต่มรือ และเงรืที่อนไขการใชห้งานของบรธิภลัณฑฑ์เครรืที่องพธิมพฑ์ ทนที่ผผห้ทสาระบบุซขที่งมนผลตต่อสมรรถนะทนที่เกนที่ยวขห้อง (ถห้ามน)
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๙.๕ รายละเอนยดของรผปแบบการจลัดวางตรัวอยต่างทดสอบ ในขณะทสาการทดสอบ และรผปถต่าย (กรณนทนที่ปฏธิบลัตธิ
ไดห้)

๙.๖ ผลการทดสอบ ใหห้รายงานอาการของการสผญเสนยความสามารถในการทสางาน หรรือความสผญเสนย
สมรรถนะ หรรือความลห้มเหลวในการทสางานของตรัวอยต่างทดสอบ เปรนยบเทนยบกลับเกณฑฑ์ทนที่กสาหนดระดลับ
ผลการทดสอบในวธิธนการประเมธินผลการทดสอบ (ตามขห้อ ๘)
หมายเหตคุ สามารถดผตลัวอยต่างรผปแบบรายงานผลการทดสอบตามภาคผนวก ข.
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ภาคผนวก ก.   ภาระงานมาตรฐานสสาหรลับการทดสอบ
 ก.๑ ภาระงานอลักษรสาร

ภาระงานประกอบดห้วยขห้อมผลประเภทขห้อความ รผปภาพ แผนภผมธิ โดยรผปภาพเปป็นแบบความละเอนยดไมต่สผง
และสลัดสต่วนขห้อความเยอะกวต่ารผปภาพ ในชบุดงานทดสอบมน ๒ ชบุด แบต่งตามภาษา ครือภาษาไทยและภาษา
ตต่างประเทศ ในแตต่ละชบุดประกอบดห้วย ๓ ภาระงาน ครือ เอกสารขห้อความ เอกสารตารางคสานวณ เอกสาร
ชนธิดพนดนเอฟ (portable document format, PDF) ตลัวอยต่างตามตาราง ทนที่ ก.๑ และ ตารางทนที่ ก.๒

ตารางทธีที่ ก.๑ ตรัวอยต่างภาระงานภาษาไทย

คสาหวาน
(เอกสารขห้อความ)

เตธิบโต
(ตารางคสานวณ)

แสนคสานขง
(เอกสาร PDF)
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ตารางทธีที่ ก.๒ ตรัวอยต่างภาระงานภาษาตต่างประเทศ

Office test suite
- Word file ๑

(เอกสารขห้อความ)

Office test suite
- Excel file ๑

(เอกสารตาราง
คสานวณ)

Office test suite
- Portable 
document 
format file ๑

(เอกสาร PDF)

หมายเหตคุ ๑   ภาระงานทดสอบจากมาตรฐาน ISO/IEC 2473
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ภาคผนวก ข.   ตลัวอยต่างรผปแบบรายงานผลการทดสอบ

รายงานผลการทดสอบประกอบดห้วยรายละเอนยด ดลังตต่อไปนนนี้

ตารางทธีที่ ข.๑  ตรัวอยต่างรายงานผลการทดสอบ แสดงขล้อมตลเบรืบื้องตล้น

วรันทธีที่เรวิที่มทดสอบ
ผตล้ทดสอบ
ยธีที่หล้อ/รคุต่น ตรัวอยต่างทดสอบ
อคุณหภตมวิ/ความชรืบื้นสรัมพรัทธฑ์/ความเรร็ว
แรงดรันไฟฟฟ้าทธีที่ใชล้ทดสอบ
วรันทธีที่ทดสอบเสรร็จ

ตารางทธีที่ ข.๒  ตรัวอยต่างรายงานผลการทดสอบ แสดงขล้อมตลเกธีที่ยวกรับตรัวอยต่างทดสอบเบรืบื้องตล้น

รายการยต่อย รายละเอธียด
ยนที่หห้อ/รบุต่น
หนต่วยประมวลผลกลาง
หนต่วยความจสา
พอรฑ์ตเชรืที่อมตต่อ
โปรแกรมขลับ

ตารางทธีที่ ข.๓  สมรรถนะของตรัวอยต่างทดสอบทธีที่กสาหนดโดยผตล้ทสา

การทดสอบ ความเรร็วของการพวิมพฑ์หนล้าแรก ความเรร็วเฉลธีที่ยในการพวิมพฑ์
สมรรถนะของตลัวอยต่างทดสอบทนที่กสาหนดโดย
ผผห้ทสา

สต่วนทธีที่ ข.๔ ภาพแสดงคตต่มรือและเงรืที่อนไขการใชล้งานของบรวิภรัณฑฑ์พวิมพฑ์ 
ทธีที่ผตล้ทสาระบคุซซที่งมธีผลตต่อสมรรถนะทธีที่เกธีที่ยวขล้อง

สต่วนทธีที่ ข.๕  ภาพแสดงรายละเอธียดของรตปแบบการจรัดวางตรัวอยต่างทดสอบ ในขณะทสาการทดสอบ
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ตารางทธีที่ ข.๖  ตรัวอยต่างรายงานผลการทดสอบ แสดงขล้อมตลการทดสอบเบรืบื้องตล้น

การทดสอบ
ผลการทดสอบ

ความเรร็วของ
การพวิมพฑ์หนล้าแรก

ความเรร็วเฉลธีที่ยใน
การพวิมพฑ์ คคุณภาพของงานพวิมพฑ์

สมรรถนะของผลการทดสอบ
สสาหรลับการพธิมพฑ์งานชบุดทนที่ ๑ 
ในลสาดลับงานทนที่ ๑
สมรรถนะของผลการทดสอบ
สสาหรลับการพธิมพฑ์งานชบุดทนที่ ๑ 
ในลสาดลับงานทนที่ ๒
สมรรถนะของผลการทดสอบ
สสาหรลับการพธิมพฑ์งานชบุดทนที่ ๑ 
ในลสาดลับงานทนที่ ๓

ตารางทธีที่ ข.๗  ตรัวอยต่างรายงานผลการเปรธียบเทธียบสมรรถนะในการพวิมพฑ์

การเปรธียบเทธียบ รล้อยละของผลการเปรธียบเทธียบสมรรถนะในการพวิมพฑ์
การเปรนยบเทนยบสมรรถนะของตลัวอยต่างทดสอบทนที่
กสาหนดโดยผผห้ทสา กลับผลการทดสอบงานพธิมพฑ์ใน
ลสาดลับทนที่ ๑
การเปรนยบเทนยบสมรรถนะของตลัวอยต่างทดสอบทนที่
กสาหนดโดยผผห้ทสา กลับผลการทดสอบงานพธิมพฑ์ใน
ลสาดลับทนที่ ๒
การเปรนยบเทนยบสมรรถนะของตลัวอยต่างทดสอบทนที่
กสาหนดโดยผผห้ทสา กลับผลการทดสอบงานพธิมพฑ์ใน
ลสาดลับทนที่ ๓

ตารางทธีที่ ข.๘ ตรัวอยต่างรายงานผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ
ระดลับ
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คณะทสางาน

ทธีที่ปรซกษา
นายพลันธฑ์ศลักดธิดิ์   ศธิรธิรลัชตพงษฑ์ ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ
นายกวห้าน  สนตะธนน ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ

คณะทสางาน ดล้านววิชาการ
นายสมเดช   แสงสบุรศลักดธิดิ์ ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ
นายพธิจลักษฑ์   เพธิที่มประเสรธิฐ ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ
นายสบุรพงษฑ์   แซต่เจนยม ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ
นางสาวเขมณลัฏฐฑ์   เจรธิญจธิตวลัฒธน ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ
นายถธิรเจต   พลันพาไพร ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ
นางสาวธลัญลลักษณฑ์   ยธินี้มยต่อง ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ
นางสาวปฟัญญดา   ฤกษฑ์มลังกร ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ
นางสาวอรธธินน   พยลัคฆะญาตธิ ศผนยฑ์เทคโนโลยนอธิเลร็กทรอนธิกสฑ์และคอมพธิวเตอรฑ์แหต่งชาตธิ
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