
  

 

แบบและเกณฑ์การให้คะแนน 

ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนท่ีสำคัญ 
รหัสสถานบริการ : ……………………………………………………………………….……………………………………………….. 
สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. / รพช. 
ชื่อสถานบริการสุขภาพ : …………………………………..………………………………………………………………..………… 
จังหวัด : ……………………………………….. อำเภอ : …………………………………. ตำบล : ……………………………. 
ปีงบประมาณ : 2566 

หลักท่ีใช้ประเมินในการตรวจสอบด้านด้านระบบสนับสนุนที่สำคัญ คิดรวมทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ โดยให้
น้ำหนักความสำคัญ ดังนี้ 

1 ระบบเรียกพยาบาล 15 เปอร์เซ็นต์ 
2 ระบบวิทยุคมนาคม 15 เปอร์เซ็นต์ 
3 ระบบโทรศัพท์ 10 เปอร์เซ็นต์ 
4 ระบบเสียงประกาศ 10 เปอร์เซ็นต์ 
5 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 15 เปอร์เซ็นต์ 
6 ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 10 เปอร์เซ็นต์ 
7 ระบบโทรทัศน์ภายใน 10 เปอร์เซ็นต์ 
8 ระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล 15 เปอร์เซ็นต์ 

วิธีการให้คะแนน 

ผู้ทำการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านระบบสนับสนุนที่สำคัญใน
โรงพยาบาล แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐาน การดำเนินการ การสัมภาษณ์ โดย
ใส่ผลการพิจารณาในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนน ดังนี้ 

ไม่มี (0 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง การไม่พบการดำเนินการ ไม่พบหลักฐานที่
แสดงถึงการดำเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว  
(โดยให้คะแนนที่ 0 คะแนน) 

มีบางส่วน  
(0.5 คะแนน) 

ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการดำเนินการ มีหลักฐานแสดงถึงการ
ดำเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
(โดยให้คะแนนที่ 0.5 คะแนน)  

มีครบถ้วน  
( 1 คะแนน)  

ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการดำเนินการมีหลักฐานแสดงถึงการ
ดำเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว ครบถ้วน สมบูรณ์  
(โดยให้คะแนนที่ 1 คะแนน) 

 

  



  

 
 

แบบและเกณฑ์การประเมิน 
ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนที่สำคัญ 

ไม่มี 
(0) 

มีบางส่วน 
(0.5) 

มีครบถ้วน 
(1) 

7.1 ระบบเรียกพยาบาล 15 เปอร์เซ็นต์ 

7.1.1 มีผู้รับผิดชอบด้านระบบเรียกพยาบาล    
7.1.2 มีคู่มือการใช้งานของระบบเรียกพยาบาล    
7.1.3 มีแผนผังระบบเรียกพยาบาลที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์

ระบบเรียกพยาบาล 
   

7.1.4 มีการตรวจสอบระบบเรียกพยาบาลให้พร้อมใช้ตลอดเวลา    
7.1.5 มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง    
7.1.๖ มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูล

ทั้งหมดของระบบเรียกพยาบาล 
   

7.1.7 มีอุปกรณ์สำหรับเรียกพยาบาลที่หัวเตียงผู้ป่วย ในห้องน้ำผู้ป่วย 
และห้องน้ำคนพิการ 

   

คะแนนรวมข้อ 7.1  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 7.1 [ คะแนนรวมข้อ 1 x 15 (เปอร์เซ็นต์) / 7 (ข้อ) ]  

7.2 ระบบวิทยุคมนาคม 15 เปอร์เซ็นต์ 

7.2.1 มีผู้รับผิดชอบด้านระบบวิทยุคมนาคม    
7.2.2 มีคู่มือการใช้งานระบบวิทยุคมนาคม    
7.2.3 มีแผนผังโครงข่ายวิทยุคมนาคมที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชี

ครุภัณฑ์ระบบวิทยุคมนาคม 
   

7.2.๔ มีการตรวจสอบระบบวิทยุคมนาคมให้พร้อมใช้ตลอดเวลา    
7.2.5 มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง    
7.2.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูล

ทั้งหมดของระบบวิทยุคมนาคม 
   

7.2.7 ผู้ใช้งานวิทยุคมนาคมต้องมีบัตรประจำตัวผู้ใช้และบัตรประจำตัว
เครื่องวิทยุคมนาคม 

   

7.2.8 มีเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด 

   

คะแนนรวมข้อ 7.2  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 7.2 [ คะแนนรวมข้อ 2 x 15 (เปอร์เซ็นต์) / 8 (ข้อ) ]  
  



  

 

แบบและเกณฑ์การประเมิน 
ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนที่สำคัญ 

ไม่มี 
(0) 

มีบางส่วน 
(0.5) 

มีครบถ้วน 
(1) 

7.3 ระบบโทรศัพท์ 10 เปอร์เซ็นต์ 

7.3.1 มีผู้รับผิดชอบด้านระบบโทรศัพท์    
7.3.2 มีคู่มือการใช้งานระบบโทรศัพท์    
7.3.3 มีแผนผังระบบโทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบ

โทรศัพท์ 
   

7.3.4 มีการตรวจสอบระบบโทรศัพท์ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา    
7.๓.๕ มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง    
7.๓.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูล

ทั้งหมดของระบบโทรศัพท์ 
   

คะแนนรวมข้อ 7.3  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 7.3 [ คะแนนรวมข้อ 3 x 10 (เปอร์เซ็นต์) / 6 (ข้อ) ]  

7.4 ระบบเสียงประกาศ 10 เปอร์เซ็นต์ 

7.4.1 มีผู้รับผิดชอบด้านระบบเสียงประกาศ    

7.4.2 มีคู่มือการใช้งานระบบเสียงประกาศ    
7.4.3 มีแผนผังระบบเสียงประกาศท่ีเป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์

ระบบเสียงประกาศ 
   

7.4.4 มีการตรวจสอบระบบเสียงประกาศให้พร้อมใช้ตลอดเวลา    

7.4.5 มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง    
7.4.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูล

ทั้งหมดของระบบเสียงประกาศ 
   

คะแนนรวมข้อ 7.4  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 7.4 [ คะแนนรวมข้อ 4 x 10 (เปอร์เซ็นต์) / 6 (ข้อ) ]  

7.5 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 15 เปอร์เซ็นต์ 

7.5.1 มีผู้รับผิดชอบด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด    

7.5.2 มีคู่มือการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด    
7.5.3 มีแผนผังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชี

ครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
   

7.5.4 มีการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้พร้อมใช้ตลอดเวลา    

7.5.5 มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง    



  

 

แบบและเกณฑ์การประเมิน 
ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนที่สำคัญ 

ไม่มี 
(0) 

มีบางส่วน 
(0.5) 

มีครบถ้วน 
(1) 

7.5.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูล
ทั้งหมดของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

   

7.5.7 มีห้องควบคุมหลักและมีระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล    

คะแนนรวมข้อ 7.5  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 7.5 [ คะแนนรวมข้อ 5 x 15 (เปอร์เซ็นต์) / 7 (ข้อ) ]  

7.๖ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 10 เปอร์เซ็นต์ 

7.6.1 มีผู้รับผิดชอบด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล    

7.6.2 มีคู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล    
7.6.3 มีแผนผังระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชี

ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 
   

7.6.4 มีการตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา    
7.6.5 มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง    
7.6.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูล

ทั้งหมดของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 
   

7.6.7 มีระเบียบวิธีปฏิบัติการเข้าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล    

คะแนนรวมข้อ 7.6  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 7.6 [ คะแนนรวมข้อ 6 x 10 (เปอร์เซ็นต์) / 7 (ข้อ) ]  

7.7 ระบบโทรทัศน์ภายใน 10 เปอร์เซ็นต์ 

7.7.1 มีผู้รับผิดชอบด้านระบบโทรทัศน์ภายใน    

7.7.2 มีคู่มือการใช้งานระบบโทรทัศน์ภายใน    

7.7.3 มีแผนผังระบบโทรทัศน์ภายในที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชี
ครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์ภายใน 

   

7.7.4 มีการตรวจสอบระบบโทรทัศน์ภายในให้พร้อมใช้ตลอดเวลา    

7.7.5 มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง    

7.7.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูล
ทั้งหมดของระบบโทรทัศน์ภายใน 

   

คะแนนรวมข้อ 7.7  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 7.7 [ คะแนนรวมข้อ 7 x 10 (เปอร์เซ็นต์) / 6 (ข้อ) ]  



  

 

แบบและเกณฑ์การประเมิน 
ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนที่สำคัญ 

ไม่มี 
(0) 

มีบางส่วน 
(0.5) 

มีครบถ้วน 
(1) 

7.8 ระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล 15 เปอร์เซ็นต์ 

7.8.1 มีผู้รับผิดชอบด้านระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล    

7.8.2 มีคู่มือการใช้งานรถพยาบาล เครื่องมือและอุปกรณ์ในรถพยาบาล    

7.8.3 เป็นรถพยาบาลตามกฎหมายและมาตรฐานกำหนด    

7.8.4 มีการตรวจสอบระบบวิศวกรรมในรถพยาบาลให้พร้อมใช้
ตลอดเวลา 

   

7.8.5 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูล
ทั้งหมดของระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล 

   

คะแนนรวมข้อ 7.8  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 7.8 [ คะแนนรวมข้อ 8 x 15 (เปอร์เซ็นต์) / 5 (ข้อ) ]  
  



  

 
 

สรุป ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนที่สำคัญ 

 

7.1 ระบบเรียกพยาบาล ( 15% ) 
…………………………… 

7.2 ระบบวิทยุคมนาคม ( 15% ) 
…………………………… 

7.3 ระบบโทรศัพท์ ( 10% ) 
…………………………… 

7.4 ระบบเสียงประกาศ ( 10% ) 
…………………………… 

7.5 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( 15% ) 
…………………………… 

7.6 ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ( 10% ) 
…………………………… 

7.7 ระบบโทรทัศน์ภายใน ( 10% ) 
…………………………… 

7.8 ระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล ( 15% ) 
…………………………… 

เปอร์เซ็นต์รวม ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนที่สำคัญในโรงพยาบาล (100%) 
………..…………… 

  ผ่าน             ไม่ผ่าน 

  
ผู้ตรวจประเมิน 

1        ……..………………..………………………………  

 (..................................................................) 

ตำแหน่ง………………………..………………………… 

2        ……..………………..………………………………  

 (..................................................................) 

ตำแหน่ง………………………..………………………… 
 



  

 

คำอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนที่สำคัญ 
  ผู้ทำการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านระบบสนับสนุนที่
สำคัญในโรงพยาบาล แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐาน การดำเนินการ 
การสัมภาษณ์ โดยใส่ผลการพิจารณาในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนน ดังนี้ 

 

7.1 ระบบเรียกพยาบาล 15 เปอร์เซ็นต์ 
 
7.1.1 มีผู้รับผิดชอบด้านระบบเรียกพยาบาล 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านระบบเรียกพยาบาล 

0.5 คะแนน มีผู้รับผิดชอบ แต่ไม่ใช่ผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง 

1 คะแนน มีผู้รับผิดชอบด้านระบบเรียกพยาบาลและเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

 

7.1.๒ มีคู่มือการใช้งานของระบบเรียกพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีคู่มือการใช้งานของระบบเรียกพยาบาล 

0.5 คะแนน มีคู่มือการใช้งานของระบบเรียกพยาบาล ไม่ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง 

1 คะแนน มีคู่มือการใช้งานของระบบเรียกพยาบาลอย่างครบถ้วน 

 

7.1.๓ มีแผนผังระบบเรียกพยาบาลที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบเรียกพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนผังระบบเรียกพยาบาลที่เป็นปัจจุบันและไมม่ีบัญชีครุภัณฑ์ระบบเรียกพยาบาล 

0.5 คะแนน 
มีแผนผังระบบเรียกพยาบาลที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบเรียกพยาบาล แต่ไม่
ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 คะแนน มีแผนผังระบบเรียกพยาบาลที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบเรียกพยาบาล ครบถ้วน 
  



  

 

7.1.๔ มีการตรวจสอบระบบเรียกพยาบาลให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบระบบเรียกพยาบาลให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

0.5 คะแนน มีการตรวจสอบระบบเรียกพยาบาลให้พร้อมใช้งาน แต่ไม่ครบถ้วน 

1 คะแนน มีการตรวจสอบระบบเรียกพยาบาลให้พร้อมใช้งาน อย่างครบถ้วน 

 
7.1.5 มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบเรียกพยาบาล 

0.5 คะแนน มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบเรียกพยาบาล แต่ไม่ครบถ้วน หรือมีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง 

1 คะแนน มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบเรียกพยาบาลอย่างครบถ้วน 

 
7.1.๖ มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบเรียกพยาบาล 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไมม่ีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบเรียก
พยาบาล 

0.5 คะแนน 
มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบเรียกพยาบาล
แต่ไม่ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 คะแนน 
มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบเรียกพยาบาล
อย่างครบถ้วน 

 
7.1.7 มีอุปกรณ์สำหรับเรียกพยาบาลที่หัวเตียงผู้ป่วย ในห้องน้ำผู้ป่วย และห้องน้ำคนพิการ 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไมม่ีอุปกรณ์สำหรับเรียกพยาบาลที่หัวเตียงผู้ป่วย ในห้องน้ำผู้ป่วย และห้องน้ำคนพิการ 

0.5 คะแนน 
มีอุปกรณ์สำหรับเรียกพยาบาลที่หัวเตียงผู้ป่วย ในห้องน้ำผู้ป่วย และห้องน้ำคนพิการ แต่ไม่
ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 คะแนน 
มีอุปกรณ์สำหรับเรียกพยาบาลที่หัวเตียงผู้ป่วย ในห้องน้ำผู้ป่วย และห้องน้ำคนพิการอย่าง
ครบถ้วน 

 



  

 

7.2 ระบบวิทยุคมนาคม 15 เปอร์เซ็นต์ 
 
7.๒.1 มีผู้รับผิดชอบด้านระบบวิทยุคมนาคม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไมม่ีผู้รับผิดชอบด้านระบบวิทยุคมนาคม 

0.5 คะแนน มีผู้รับผิดชอบด้านระบบวิทยุคมนาคม แต่ไม่ใช่ผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง 

1 คะแนน มีผู้รับผิดชอบด้านระบบวิทยุคมนาคมและเป็นผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง 

 
7.๒.2 มีคู่มือการใช้งานระบบวิทยุคมนาคม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไมม่ีคู่มือการใช้งานระบบวิทยุคมนาคม 

0.5 คะแนน มีคู่มือการใช้งานของระบบวิทยุคมนาคม ไม่ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง 

1 คะแนน มีคู่มือการใช้งานของระบบวิทยุคมนาคมอย่างครบถ้วน 
 

7.๒.3 มีแผนผังโครงข่ายวิทยุคมนาคมที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบวิทยุคมนาคม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไมม่ีแผนผังโครงข่ายวิทยุคมนาคมที่เป็นปัจจุบันและไมม่ีบัญชีครุภัณฑ์ระบบวิทยุคมนาคม 

0.5 คะแนน 
มีแผนผังโครงข่ายวิทยุคมนาคมที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบวิทยุคมนาคม แต่ไม่
ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 คะแนน 
มีแผนผังโครงข่ายวิทยุคมนาคมที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบวิทยุคมนาคมอย่าง
ครบถ้วน 

 
 

7.2.๔ มีการตรวจสอบระบบวิทยุคมนาคม ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไมม่ีการตรวจสอบระบบวิทยุคมนาคม ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

0.5 คะแนน มีการตรวจสอบระบบวิทยุคมนาคมให้พร้อมใช้งาน แต่ไม่ครบถ้วน 

1 คะแนน มีการตรวจสอบระบบวิทยุคมนาคมให้พร้อมใช้งาน อย่างครบถ้วน 
 



  

 

7.2.5 มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบวิทยุคมนาคม 

0.5 คะแนน มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบวิทยุคมนาคมแต่ไม่ครบถ้วน หรือมีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง 

1 คะแนน มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบวิทยุคมนาคมอย่างครบถ้วน 

 
7.2.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบวิทยุคมนาคม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบวิทยุคมนาคม 

0.5 คะแนน 
มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบวิทยุคมนาคม
แต่ไม่ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 คะแนน 
มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบวิทยุคมนาคม
อย่างครบถ้วน 

 
7.2.7 ผู้ใช้งานวิทยุคมนาคมต้องมีบัตรประจำตัวผู้ใช้และบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ผู้ใช้งานวิทยุคมนาคมไมม่ีบัตรประจำตัวผู้ใช้และไม่มีบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคม 

0.5 คะแนน 
ผู้ใช้งานวิทยุคมนาคมต้องมีบัตรประจำตัวผู้ใช้และบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคม แต่ไม่
ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 คะแนน 
ผู้ใช้งานวิทยุคมนาคมต้องมีบัตรประจำตัวผู้ใช้และบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคมอย่าง
ครบถ้วน 

 
 

 
7.2.8 มีเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีเครื่องวิทยุคมนาคม และการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่เป็นตามท่ีกฎหมายกำหนด 

0.5 คะแนน 
มีเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด แต่ไม่
ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 คะแนน 
มีเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่าง
ครบถ้วน 

 
  



  

 

7.3 ระบบโทรศัพท์ 10 เปอร์เซ็นต์ 
 
7.3.1 มีผู้รับผิดชอบด้านระบบโทรศัพท์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านระบบโทรศัพท์ 

0.5 คะแนน มีผู้รับผิดชอบด้านระบบโทรศัพท์ แต่ไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

1 คะแนน มีผู้รับผิดชอบด้านระบบโทรศัพท์และเป็นผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง 

 
7.3.2 มีคู่มือการใช้งานระบบโทรศัพท์  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไมม่ีคู่มือการใช้งานระบบโทรศัพท์ 

0.5 คะแนน มีคู่มือการใช้งานของระบบโทรศัพท ์ไม่ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง 

1 คะแนน มีคู่มือการใช้งานของระบบโทรศัพท์อย่างครบถ้วน 

 
7.3.3 มีแผนผังระบบโทรศัพท์ท่ีเป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไมม่ีแผนผังระบบโทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันและไมม่ีบัญชีครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ 

0.5 คะแนน 
มีแผนผังระบบโทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑร์ะบบโทรศัพท์ แต่ไม่ครบถ้วน  
เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 คะแนน มีแผนผังระบบโทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ ครบถ้วน 

 
 

7.3.4 มีการตรวจสอบระบบโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบระบบโทรศัพท์ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

0.5 คะแนน มีการตรวจสอบระบบโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน แต่ไม่ครบถ้วน 

1 คะแนน มีการตรวจสอบระบบโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน อย่างครบถ้วน 

 
  



  

 

7.3.5 มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบโทรศัพท์ 

0.5 คะแนน มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบโทรศัพท์แต่ไม่ครบถ้วน หรือมีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง 

1 คะแนน มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบโทรศัพท์อย่างครบถ้วน 

 
7.3.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบโทรศัพท์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไมม่ีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบโทรศัพท์ 

0.5 คะแนน 
มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบโทรศัพท์  
แต่ไม่ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 คะแนน 
มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบโทรศัพท์ 
อย่างครบถ้วน 

 

7.4 ระบบเสียงประกาศ 10 เปอร์เซ็นต์ 
 
7.4.๑ มีผู้รับผิดชอบด้านระบบเสียงประกาศ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านระบบเสียงประกาศ 

0.5 คะแนน มีผู้รับผิดชอบด้านระบบเสียงประกาศ แต่ไม่ใช่ผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง 

1 คะแนน มีผู้รับผิดชอบด้านระบบเสียงประกาศและเป็นผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง 

 
7.4.2 มีคู่มือการใช้งานระบบเสียงประกาศ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไมม่ีคู่มือการใช้งานระบบเสียงประกาศ 

0.5 คะแนน มีคู่มือการใช้งานของระบบเสียงประกาศ ไม่ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง 

1 คะแนน มีคู่มือการใช้งานของระบบเสียงประกาศอย่างครบถ้วน 
  



  

 

7.4.3 มีแผนผังระบบเสียงประกาศที่เป็นปัจจุบัน และมีบัญชีครุภัณฑ์ของระบบเสียงประกาศ 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไมม่ีแผนผังระบบเสียงประกาศที่เป็นปัจจุบันและไม่มีบัญชีครุภัณฑ์ระบบเสียงประกาศ 

0.5 คะแนน 
มีแผนผังระบบเสียงประกาศที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑร์ะบบเสียงประกาศ  
แต่ไม่ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 คะแนน มีแผนผังระบบเสียงประกาศที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบเสียงประกาศ ครบถ้วน 
 

7.4.4 มีการตรวจสอบระบบเสียงประกาศ ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบระบบเสียงประกาศให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

0.5 คะแนน มีการตรวจสอบระบบเสียงประกาศให้พร้อมใช้งาน แต่ไม่ครบถ้วน 

1 คะแนน มีการตรวจสอบระบบเสียงประกาศให้พร้อมใช้งาน อย่างครบถ้วน 

 
7.4.5 มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบเสียงประกาศ 

0.5 คะแนน มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบเสียงประกาศแต่ไม่ครบถ้วน หรือมีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง 

1 คะแนน มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบเสียงประกาศอย่างครบถ้วน 

 
7.4.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบเสียงประกาศ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบเสียงประกาศ 

0.5 คะแนน 
มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบเสียงประกาศ  
แต่ไม่ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 คะแนน 
มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบเสียงประกาศ 
อย่างครบถ้วน 

  



  

 

7.5 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 15 เปอร์เซ็นต์ 
 
7.5.1 มีผู้รับผิดชอบด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

0.5 คะแนน มีผู้รับผิดชอบด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แต่ไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

1 คะแนน มีผู้รับผิดชอบด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
 

7.5.2 มีคู่มือการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไมม่ีคู่มือการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

0.5 คะแนน มีคู่มือการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไม่ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง 

1 คะแนน มีคู่มือการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอย่างครบถ้วน 

 
7.5.3 มีแผนผังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไมม่ีแผนผังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็นปัจจุบันและไมม่ีบัญชีครุภัณฑ์ระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

0.5 คะแนน 
มีแผนผังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด แต่ไม่ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 คะแนน 
มีแผนผังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ครบถ้วน 

 
7.5.4 มีการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

0.5 คะแนน มีการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้พร้อมใช้งาน แต่ไม่ครบถ้วน 

1 คะแนน มีการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้พร้อมใช้งาน อย่างครบถ้วน 
 



  

 

7.5.5 มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

0.5 คะแนน 
มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่ไม่ครบถ้วน หรือมีเฉพาะส่วนใด
ส่วนหนึ่ง 

1 คะแนน มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอย่างครบถ้วน 
 

7.5.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด 

0.5 คะแนน 
มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด แต่ไม่ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 คะแนน 
มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดอย่างครบถ้วน 

 

 
7.5.7 มีห้องควบคุมหลักและมีระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไมม่ีห้องควบคุมหลักและไมม่ีระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล 

0.5 คะแนน 
มีห้องควบคุมหลักและมีระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล แต่ไม่ครบถ้วน  
เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 คะแนน มีห้องควบคุมหลักและมีระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลอย่างครบถ้วน 

 

  



  

 

7.6 ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 10 เปอร์เซ็นต์ 
 
7.6.๑ มีผู้รับผิดชอบด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 

0.5 คะแนน มีผู้รับผิดชอบด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล แต่ไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

1 คะแนน มีผู้รับผิดชอบด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

 
7.6.2 มีคู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไมม่ีคู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 

0.5 คะแนน มีผู้รับผิดชอบด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล แต่ไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

1 คะแนน มีคู่มือการใช้งานของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลอย่างครบถ้วน 
 

7.6.3 มีแผนผังระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และมีบัญชีครุภัณฑ์ของระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไมม่ีแผนผังระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและไมม่ีบัญชีครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูล 

0.5 คะแนน 
มีแผนผังระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูล แต่ไม่ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 คะแนน 
มีแผนผังระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลครบถ้วน 

 
7.6.4 มีการตรวจสอบระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูล ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

0.5 คะแนน มีการตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลให้พร้อมใช้งาน แต่ไม่ครบถ้วน 

1 คะแนน มีการตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลให้พร้อมใช้งาน อย่างครบถ้วน 



  

 

7.6.5 มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 

0.5 คะแนน 
มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล แต่ไม่ครบถ้วน หรือมีเฉพาะส่วนใด
ส่วนหนึ่ง 

1 คะแนน มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลอย่างครบถ้วน 

 
7.6.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูล 

0.5 คะแนน 
มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูล แต่ไม่ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 คะแนน 
มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลอย่างครบถ้วน 

 
7.6.7 มีระเบียบวิธีปฏิบัติการเข้าใช้ระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไมม่ีระเบียบวิธีปฏิบัติการเข้าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 

0.5 คะแนน มีระเบียบวิธีปฏิบัติการเข้าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล แต่ไม่ครบถ้วน 

1 คะแนน มีระเบียบวิธีปฏิบัติการเข้าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลอย่างครบถ้วน 

 
  



  

 

7.7 ระบบโทรทัศน์ภายใน 10 เปอร์เซ็นต์ 
 
7.7.๑ มีผู้รับผิดชอบด้านระบบโทรทัศน์ภายใน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านระบบโทรทัศน์ภายใน 

0.5 คะแนน มีผู้รับผิดชอบด้านระบบโทรทัศน์ภายใน แต่ไม่ใช่ผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง 

1 คะแนน มีผู้รับผิดชอบด้านระบบโทรทัศน์ภายในและเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

 
7.7.2 มีคู่มือการใช้งานระบบโทรทัศน์ภายใน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไมม่ีคู่มือการใช้งานระบบโทรทัศน์ภายใน 

0.5 คะแนน มีผู้รับผิดชอบด้านระบบโทรทัศน์ภายใน แต่ไม่ใช่ผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง 

1 คะแนน มีคู่มือการใช้งานของระบบโทรทัศน์ภายในอย่างครบถ้วน 
 

7.7.3 มีแผนผังระบบโทรทัศน์ภายในที่เป็นปัจจุบัน และมีบัญชีครุภัณฑ์ของระบบโทรทัศน์ภายใน 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไมม่ีแผนผังระบบโทรทัศน์ภายในที่เป็นปัจจุบันและไม่มีบัญชีครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์ภายใน 

0.5 คะแนน 
มีแผนผังระบบโทรทัศน์ภายในที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์ภายใน  
แต่ไม่ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 คะแนน มีแผนผังระบบโทรทัศน์ภายในที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบโทรทัศน์ภายในครบถ้วน 

 
7.7.4 มีการตรวจสอบระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูล ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบระบบโทรทัศน์ภายในให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

0.5 คะแนน มีการตรวจสอบระบบโทรทัศน์ภายในให้พร้อมใช้งาน แต่ไม่ครบถ้วน 

1 คะแนน มีการตรวจสอบระบบโทรทัศน์ภายในให้พร้อมใช้งาน อย่างครบถ้วน 
  



  

 

7.7.5 มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบโทรทัศน์ภายใน 

0.5 คะแนน มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบโทรทัศน์ภายใน แต่ไม่ครบถ้วน หรือมีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง 

1 คะแนน มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้ระบบโทรทัศน์ภายในอย่างครบถ้วน 

 
7.7.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนและประวัติการบำรุงรกัษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบโทรทัศน์ภายใน 

0.5 คะแนน 
มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบโทรทัศน์
ภายใน แต่ไม่ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 คะแนน 
มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบโทรทัศน์
ภายในอย่างครบถ้วน 

 

7.8 ระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล 15 เปอร์เซ็นต์ 
 
7.8.๑ มีผู้รับผิดชอบด้านระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล 

0.5 คะแนน มีผู้รับผิดชอบด้านระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล แต่ไม่ใช่ผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง 

1 คะแนน มีผู้รับผิดชอบด้านระบบวิศวกรรมในรถพยาบาลและเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

 
7.8.2 มีคู่มือการใช้งานระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไมม่ีคู่มือการใช้งานระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล 

0.5 คะแนน มีผู้รับผิดชอบด้านระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล แต่ไม่ใช่ผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง 

1 คะแนน มีคู่มือการใช้งานของระบบวิศวกรรมในรถพยาบาลอย่างครบถ้วน 
 



  

 

7.8.3 มีแผนผังระบบวิศวกรรมในรถพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน และมีบัญชีครุภัณฑ์ของระบบวิศวกรรมใน
รถพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไมม่ีแผนผังระบบวิศวกรรมในรถพยาบาลที่เป็นปัจจุบันและไมม่ีบัญชีครุภัณฑ์ระบบ
วิศวกรรมในรถพยาบาล 

0.5 คะแนน 
มีแผนผังระบบวิศวกรรมในรถพยาบาลที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบวิศวกรรมใน
รถพยาบาล แต่ไม่ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 คะแนน 
มีแผนผังระบบวิศวกรรมในรถพยาบาลที่เป็นปัจจุบันและมีบัญชีครุภัณฑ์ระบบวิศวกรรมใน
รถพยาบาลครบถ้วน 

 
7.8.4 มีการตรวจสอบระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบระบบวิศวกรรมในรถพยาบาลให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

0.5 คะแนน มีการตรวจสอบระบบวิศวกรรมในรถพยาบาลให้พร้อมใช้งาน แต่ไม่ครบถ้วน 

1 คะแนน มีการตรวจสอบระบบวิศวกรรมในรถพยาบาลให้พร้อมใช้งาน อย่างครบถ้วน 
 

7.8.5 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบวิศวกรรมใน
รถพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีแผนและประวัติการบำรุงรกัษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบวิศวกรรมใน
รถพยาบาล 

0.5 คะแนน 
มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบวิศวกรรมใน
รถพยาบาล แต่ไม่ครบถ้วน เช่น มีเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 คะแนน 
มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา พร้อมรวบรวมแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของระบบวิศวกรรมใน
รถพยาบาลอย่างครบถ้วน 

 


