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-ร่าง- มาตรฐานพืน้ที ่5ส ศูนย์เทคโนโลยดีิจิทัล (2 มาตรฐาน) 

(ปรับปรุงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

 

๑. มาตรฐานพืน้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ ห้องสอบ E-Testing 

๒. มาตรฐานพื้นที่ห้องศูนย์ข้อมูล/ ศูนย์ส ารองข้อมูล/ ห้องควบคุมระบบโทรศัพท์ 

 

 

 

พื้นที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ ห้องสอบ E-Testing  

 เป็นพืน้ที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอน การสอบ และการฝึกอบรมทางดา้นเทคโนโลยี

ดิจทิัล จ านวน 6 ห้อง บริเวณช้ัน 1 ศูนย์เทคโนโลยีดจิิทัลจ านวน 5 ห้อง และช้ัน 2 จ านวน 1 ห้อง มีจ านวนที่

นั่งรวมทั้งหมด 296 ที่นั่ง เป็นห้องปรับอากาศ มีระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพ โต๊ะวาง

คอมพิวเตอร์ส าหรับผูส้อนและผู้เรยีน มรีะบบเชื่อมโยงเครือขา่ย W.U.net มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระบบ

เชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ W.U. WiFi , Guest WiFi และ Edurome ครอบคลุมทั่วทั้งพืน้ที่ 

 รายละเอียดของห้อง 

ห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจทิัล 1, 2 ลักษณะหอ้งเป็นพื้นยกระดับ มีระบบปรับอากาศ 

 เหมาะส าหรับการใช้งานประมวลผลที่ซับซ้อน คอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลผล Corei5, RAM 8 GB, 
SSD Hard drive, จอภาพ 20 นิ้ว มี Graphic processor แยกต่างหากจากหน่วยประมวลผลหลัก ซอฟต์แวรท์ี่
ติดตัง้ไว้เป็นมาตรฐาน Windows 10, MS Office 2016 professional plus 

ห้องสอบ E-Etesting 1-4 ลักษณะหอ้งเป็นพืน้ราบ มีระบบปรับอากาศ 

 เหมาะส าหรับการใช้งานทั่วไปที่มกีารประมวลผลไม่ซับซ้อน คอมพิวเตอร์มหีนว่ยประมวลผล Core 
i3, RAM 4 GB, 1 GB SATA Hard drive, จอภาพ 23 นิ้ว ใช้ Graphic processor ร่วมกับหนว่ยประมวลผลหลัก 

ซอฟต์แวรท์ี่ตดิตั้งไว้เป็นมาตรฐาน Windows 10, MS Office 2016 professional plus 
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1. มาตรฐานพืน้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ ห้องสอบ E-Testing 

 

ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. มีป้ายระบุชื่อห้อง และมีผังห้อง

ติดไว้ชัดเจน  

  

2. มีช่ือผู้รับผิดชอบดูแล

หอ้งปฏิบัติการ 

  

3. มตีารางแสดงวัน-เวลาการใช้

งานห้องปฏิบัติการ 

  

4. คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งาน คอมพิวเตอร์เสียรอซ่อม

ได้ไม่เกิน 1 เครื่อง ตอ่หอ้ง 

  

5. เครื่องปรับอากาศสามารถใช้

งาน ได้ปกติ  เครื่อ งฉายภาพ 

เครื่องเสียง จอ TV ถ่ายทอด

จากจอภาพผู้สอน อยู่ในสภาพ

พร้อมใชง้าน 

  

6. พืน้หอ้ง ผนัง ฝา้เพดาน หน้าต่าง

กระจกประตู อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งาน ไม่ช ารุดและปลอดภัย 

  

7. มีแสงสว่างเพียงพอ ไฟฟ้าส่อง

สว่างสามารถใช้งานได้ หลอด

ไฟฟ้าใช้งานได้ทุกหลอดไม่มี

หลอดขาด  

  

8. กรณีช ารุด/ อยู่ระหว่างซ่อมแซม 

ต้ อ งมี ป้ ายแจ้ ง ให้ ผู้ ใ ช้ ท ราบ 

พร้อมหลักฐานการแจ้งซ่อม 

  

9. ไมโครโฟน ไมค์ลอย รีโมทคอล

โท รล ต่ า ง  ๆ  จั ด ว า งอ ยู่ ใ น

ต าแหน่งที่ก าหนด 

  

10. คอมพิ ว เตอร์มี ป้ ายแสด ง

บาร์โค้ดบริเวณด้านหลังจอ
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

หรือด้านบนของ CASE และ

ด้านบนของ UPS (ถ้ามี) 

11. จัดเก็บสายไฟและสายของ

อุปกรณ์ต่อพ่วงให้เรียบร้อย 

โดยใช้ เข็มขัดหรือกระดูก งู 

ส่วนสายสัญญาณต่าง ๆ ที่อยู่

บนพื้นให้เดินสายในท่อร้อย

สายหรอืราง 

  

12. มี เครื่ อ งดั บ เพลิ ง (Type C)ที่

ส าม ารถ ดั บ ไฟ ที่ เกิ ด จ าก

อุปกรณ์ที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น

ไฟฟ้าลัดวงจร 

  

จ ำนวนข้อที่ประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม   

 

พื้นที่: ห้องศูนย์ข้อมูล / ศูนย์ข้อมูลส ารอง/ ห้องควบคุมระบบโทรศัพท์ 

 เป็นพืน้ที่ควบคุมเฉพาะที่อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแลระบบ(Administrator) 

เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงหอ้งดังกล่าวได้ เนือ่งจากเป็นที่จัดเก็บเครื่องแม่ข่าย ข้อมูล และข้อมูลส ารองของศูนย์

ข้อมูล (Data Center) มีอุปกรณ์ควบคุมการจราจรบนเครือขา่ย ระบบป้องกันการโจมตจีากผูบุ้กรุกระบบ

เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ภายนอกและภายใน เพื่อให้หอ้งดังกล่าวท างานได้อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ จึงต้องมี

ระบบรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (TIA-942) และมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ส าหรับ
ประเทศไทย (National Data Center Standard) ด้าน Environment, Construction, Fire Protection & Alarm, 

Security System, Air Conditioning, Energy supply หอ้งเหล่านี้จงึมกีารควบคุมเข้มงวดในข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

- ควบคุมเรื่องสถานที่ตั้งต้องอยู่ในพืน้ที่ที่ไม่มีน้ าท่วมถึงและไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงตอ่ภัยธรรมชาตติ่าง ๆ 

- ควบคุมการเข้าออกมีการสแกนลายนิว้มอืในการปิด-เปิดล๊อค (Access control) ควบคุมการเข้าถึง

ข้อมูล และมรีะบบกล้องวงจรปิด 

- ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision air condition) 

- มีระบบส ารองไฟฟ้า UPS หรอืแบตเตอรี่ส ารองและมเีครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Electric Generator) 
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- มีระบบตรวจจับควัน ระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเตือนต่าง ๆ ไปยังผูดู้แลระบบโดยอัตโนมัติ 

2. มาตรฐานพื้นที่ห้องศูนย์ข้อมูล / ศูนย์ข้อมูลส ารอง/ ห้องควบคุมระบบโทรศัพท์  

ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. มีป้ายระบุชื่อห้องชัดเจน   

2. มีช่ือผู้รับผดิชอบดูแล   

3. มีระบบสแกนลายนิ้ วมือเก็บ

ข้อมูลและปลดล๊อคในการผ่าน

เข้าออก (Access control) 

 หอ้งควบคุมระบบ

โทรศัพท์ มีเฉพาะ

เครื่องปรับอากาศ 

ธรรมดาระบบอื่นไม่มี 

ระบบอื่น ๆ ที่ตอ้ง

ควบคุมพิเศษจะอยู่ใน

หอ้งศูนย์ข้อมูล/ ศูนย์

ส ารองข้อมูล จงึข้ามการ

ตรวจขอ้ 3, 4, 5, 7 

4. มีระบบ CCTV ท างาน

ตลอดเวลา 

 หอ้งควบคุมระบบ

โทรศัพท์ N/A 

5. มีระบบดับ เพลิ งชนิดฉีดก๊ าซ

ท างานโดยอัติโนมัติ 

 ห้องควบคุมระบบโทรศัพท์ 
N/A 

6. มีระบบส ารองไฟฟ้า

(UPS)สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่

น้อยกว่า 30 นาที และเครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้าสามารถท างานโดย

อัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ 

  

7. ระบบปรับอากาศชนิดควบคุม

ความชื้นสลับชุดท างาน 24 ชม. 

โดยควบคุมอุณหภูมิ 20-25 

องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง  4 0 -5 5 %       

(TIA-942 มาตรฐานสากล) 

 ห้องควบคุมระบบโทรศัพท์ 
N/A 
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

8. อุปกรณ์เครือข่าย ระบบควบคุม

อุณหภูมิ  และความชื้น ระบบ

ส ารองไฟฟ้า ระบบดับเพลิง อยู่

ในสภาพดีไม่ช ารุดและพร้อมใช้

งาน  มี ก ารตรวจสอบความ

พ ร้ อ ม ใ ช้ (MA) ใ น ทุ ก ร อ บ

ระยะเวลา  4 เดือน 

 ห้องควบคุมระบบโทรศัพท์ 
N/A  

ระบบดับเพลิงใช้ของ
อาคาร ไม่มีในห้อง 

9. จัดระบบสายไฟฟ้า 

สายสัญญาณต่าง ๆ ที่ตรวจสอบ

งา่ย ไม่กีดขวางและปลอดภัยต่อ

การใชง้าน 

  

10. ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้ เกิด

อันตราย และไม่เกี่ยวข้องอยู่ใน

หอ้ง 

  

จ านวนข้อที่มีการประเมิน   

 

 
คะแนนโดยภาพรวม 

 

 

 

 

 

 


