
  

สรุป การ รับ ฟง ขอคิด เห็น ตอ     

( ราง )   มาตรฐาน ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม   ระบบ ตรวจ สอบ ดวย วิดีโอ   -     

เลม   3   ระบบ รู จำ   สวน ที่   1   ระบบ อาน ปาย ทะเบียน ยาน พาหนะ   

  

ช่ือ ราง มาตรฐาน ราง มาตรฐาน ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม   ระบบ ตรวจ สอบ ดวย วิดีโอ   -   เลม   3   ระบบ รู จำ   สวน ที่   1   ระบบ อาน ปาย ทะเบียน ยาน พาหนะ   

ชนิด ของ ราง CDV  รุน พฤษภาคม   2564  ผูรับ ผิด ชอบ พิ จัก ษ   เพิ่ม ประเสริฐ   

วัน  /  เดือน  /  ป 28   มิถุนายน   2564  จาก การ ดำเนิน การ จัด สัมมนา และ เวียน ราง เพื่อ รับ ฟง ขอคิด เห็น จาก หนวย งาน ตางๆ   ที่ เกี่ยวของ   

หนวย งาน / บุคคล ท่ี เขา รวม เพ่ือ รับ ฟง ขอคิด เห็น      194   หนวย งาน / คน      

เห็น ชอบ ตา มรางฯ   ทุก ประการ    5   หนวย งาน / คน   

1. สถาบัน เทคโนโลยี แหง เอเชีย   

2. สำนัก ขาว กรอง แหง ชาติ   

3. ธนาคาร กสิกร ไทย   

4. บริษัท   เอ็น อีซี   คอร ปอ เร ชัน   ( ประเทศไทย )   

5. บริษัท   THAISECOM   SECURITY   CO.,LTD.   

เห็น ชอบ ตา มรางฯ   สวน ใหญ   โดย มี ขอคิด เห็น เพิ่ม เติม     12   หนวย งาน / คน   

1. การ ไฟฟา ฝาย ผลิต แหง ประเทศไทย   

2. คณะ วิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัย มหิดล   

3. คณะ วิศวกรรมศาสตร   จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย   

4. ศูนย เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส และ คอมพิวเตอร แหง ชาติ   

5. สำนัก งบ ประมาณ   

6. สำนักงาน ปลัด กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่ง แวดลอม   

  



7. สำนักงาน สง เสริม เศรษฐกิจ ดิจิทัล   

8. สำนักงาน สภา พัฒนาการ เศรษฐกิจ และ สังคม แหง ชาติ   

9. บริษัท   ดาตา โป รดักส   ทอ ปปง   ฟอรม   จำกัด   

10. บริษัท   MYPLUS   GROUP   

11. บริษัท   NetPosa   Technologies   Ltd     

12. คุณ สรร ( ไม ระบุ นามสกุล )   

ไม ให ความ เห็น ชอบ    0   หนวย งาน / คน   

ไม ออก ความ เห็น 177   หนวย งาน / คน      

1. กรม การ สื่อสาร ทหาร   กอง บัญชาการ กองทัพ ไทย   

2. กรมชลประทาน   กระทรวง เกษตร และ สหกรณ   

3. กรม ทางหลวง   กระทรวง คมนาคม   

4. กรม ทางหลวง ชนบท   กระทรวง คมนาคม   

5. กรม เทคโนโลยี สารสนเทศ และ อวกาศ กลาโหม   กระทรวง กลาโหม   

6. กรม พัฒนา พลังงาน ทดแทน และ อนุรักษ พลังงาน      

7. กระทรวง พลังงาน   

8. กรม วิทยาศาสตร บริการ   

9. กระทรวง การ อุดมศึกษา   วิทยาศาสตร   วิจัย และ นวัตกรรม "   

10. กรม วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี กลาโหม   กระทรวง กลาโหม   

11. กรม อุตุนิยมวิทยา   กระทรวง ดิจิทัล เพื่อ เศรษฐกิจ และ สังคม   

12. กระทรวง การ อุดมศึกษา   วิทยาศาสตร   วิจัย และ นวัตกรรม  

13. กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิง แวดลอม   

14. กระทรวง พาณิชย   

15. กระทรวง วัฒนธรรม   

16. กระทรวง อุตสาหกรรม   

17. กอง บังคับการ ตำรวจ จราจร   
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18. การ ประปา นครหลวง   

19. การ ไฟฟา สวน ภูมิภาค   

20. คณะ วิทยาศาสตร       มหาวิทยาลัย ทักษิณ   

21. คณะ วิทยาศาสตร      มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร   

22. คณะ วิทยาศาสตร      มหาวิทยาลัย ขอนแกน   

23. คณะ วิทยาศาสตร      มหาวิทยาลัย เชียงใหม   

24. คณะ วิทยาศาสตร      มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกลา ธนบุรี   ( บางมด )   

25. คณะ วิทยาศาสตร      มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกลา พระนครเหนือ   

26. คณะ วิทยาศาสตร      มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี มหานคร   

27. คณะ วิทยาศาสตร      มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราช มงคล ธัญบุรี   

28. คณะ วิทยาศาสตร      มหาวิทยาลัย นเรศวร   

29. คณะ วิทยาศาสตร      มหาวิทยาลัย มหาสารคาม   

30. คณะ วิทยาศาสตร      มหาวิทยาลัย แม โจ   

31. คณะ วิทยาศาสตร      มหาวิทยาลัย รามคำแหง   

32. คณะ วิทยาศาสตร      มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ   ( ประสานมิตร )   

33. คณะ วิทยาศาสตร      มหาวิทยาลัย ศิลปากร   

34. คณะ วิทยาศาสตร      มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร   

35. คณะ วิทยาศาสตร      สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกลา เจา คุณ ทหาร ลาดกระบัง   

36. คณะ วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี      มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร   ศูนย รังสิต   

37. คณะ วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี      สถาบัน เทคโนโลยี ปทุมวัน   

38. คณะ วิศวกรรมศาสตร      มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร   

39. คณะ วิศวกรรมศาสตร      มหาวิทยาลัย ขอนแกน   

40. คณะ วิศวกรรมศาสตร      มหาวิทยาลัย เชียงใหม   

41. คณะ วิศวกรรมศาสตร      มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกลา ธนบุรี   ( บางมด )   

42. คณะ วิศวกรรมศาสตร      มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกลา พระนครเหนือ   

43. คณะ วิศวกรรมศาสตร      มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี มหานคร   
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44. คณะ วิศวกรรมศาสตร      มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราช มงคล ธัญบุรี   

45. คณะ วิศวกรรมศาสตร      มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร   ศูนย รังสิต   

46. คณะ วิศวกรรมศาสตร      มหาวิทยาลัย นเรศวร   

47. คณะ วิศวกรรมศาสตร      มหาวิทยาลัย บูรพา   

48. คณะ วิศวกรรมศาสตร      มหาวิทยาลัย มหาสารคาม   

49. คณะ วิศวกรรมศาสตร      มหาวิทยาลัย มหิดล   

50. คณะ วิศวกรรมศาสตร      มหาวิทยาลัย รามคำแหง   

51. คณะ วิศวกรรมศาสตร      มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ   ( ประสานมิตร )   

52. คณะ วิศวกรรมศาสตร      มหาวิทยาลัย ศรีปทุม   

53. คณะ วิศวกรรมศาสตร      สถาบัน เทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุน   

54. คณะ วิศวกรรมศาสตร      สถาบัน เทคโนโลยี ปทุมวัน   

55. คณะ วิศวกรรมศาสตร      สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกลา เจา คุณ ทหาร ลาดกระบัง   

56. คณะ วิศวกรรมศาสตร   -   เทคโนโลยี      มหาวิทยาลัย รังสิต   

57. คณะ วิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร   

58. คณะ วิศวกรรมศาสตร และ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม      มหาวิทยาลัย ศิลปากร   

59. คณะ เทคโนโลยี สารสนเทศ      สถาบัน เทคโนโลยี ไทย - ญ่ีปุน   

60. โครงการ ฟสิกส และ วิศวกรรม   กรม วิทยาศาสตร บริการ   

61. ชมรม เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ ส่ือสาร เพื่อ ความ เทา เทียม กัน   

62. สำนักงาน คณะ กรรมการ กิจการ กระจาย เสียง   กิจการ โทรทัศน   และ กิจการ โทรคมนาคม แหง ชาติ   

63. ธนาคาร   กรุง ไทย   จำกัด   ( มหาชน )   

64. ธนาคาร กรุงเทพ   

65. ธนาคาร ทหารไทย   

66. ธนาคาร ไทย พาณิชย   ( สำนักงาน ใหญ )   

67. ธนาคาร เพ่ือ การเกษตร และ สหกรณ การเกษตร   ( ธ . ก . ส .)   

68. ธนาคาร แหง ประเทศไทย   

69. ธนาคาร ออมสิน   
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70. ธนาคาร อาคารสงเคราะห   

71. บริษัท    เอ ไอ เฟรส   จำกัด   

72. บริษัท   hikvision   IOT   (Thailand)   Co.,Ltd   

73. บริษัท   PELCO   

74. บริษัท   กสท   โทรคมนาคม   จำกัด   ( มหาชน )   

75. บริษัท   ขอนแกน พัฒนา เมือง   ( เคเค ทีที )   จำกัด   

76. บริษัท   ครีเอทีฟ   อิน โน เวช่ั น   เทคโนโลยี   จำกัด   

77. บริษัท   คอมพิวเตอร   เพ อริ เฟ อรัล   แอนด   ซัพพลาย ส   จำกัด   สำนักงาน ใหญ   

78. บริษัท   คอม ม เอ็กซเพรส   ( ประเทศไทย )  

79. บริษัท   ชลบุรี พัฒนา เมือง   จำกัด   

80. บริษัท   เชียงราย พัฒนา เมือง   จำกัด   

81. บริษัท   เชียงใหม พัฒนา เมือง   จำกัด   

82. บริษัท   ซิ สโก   ซี ส เต็ม ส   ( ประเทศไทย )   จำกัด   

83. บริษัท   ซี ซี ทีวี   ( ประเทศไทย )   

84. บริษัท   ซี เอ็ม เอส   คอน โทร ล ซิ ส เท็ม   

85. บริษัท   ดอล ลี่   โซลูชั่น   จำกัด   

86. บริษัท   ดิจิตอล   โฟกัส   จำกัด   

87. บริษัท   ที โซลูช่ัน ส   จำกัด   

88. บริษัท   ทีที   สมา รท   วิช่ัน   ( ไทย แลนด )   จำกัด   

89. บริษัท   ที โอที   จำกัด   ( มหาชน )   

90. บริษัท   ทูฟ   ซูด   พี   เอส   บี   ( ประเทศไทย )   จำกัด   

91. บริษัท   ไทย ดิจิตอล   ซี เคียว รี ตี้   ซิสเต็ม ส   จำกัด   

92. บริษัท   นครสวรรค พัฒนา เมือง   จำกัด   

93. บริษัท   นเรศ   กรุป   ( ประเทศไทย )   

94. บริษัท   โปร ซี เคียว อิน เต อร เทค   จำกัด   

95. บริษัท   ไปรษณีย ไทย   จำกัด   ( สำนักงาน ใหญ )   
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96. บริษัท   พา นา โซนิค   ซิว   เซลส   ( ประเทศไทย )   จำกัด .   

97. บริษัท   พิษณุโลก พัฒนา เมือง   จำกัด   

98. บริษัท   พี พีเอ   อิน โน เวช่ั น   จำกัด   

99. บริษัท   ฟ อรท   คอรปอเรชั่น   จำกัด   ( มหาชน )   

100. บริษัท   โฟกัส   ซิสเต็ม   แอนด   ดีไซน   จำกัด   

101. บริษัท   ภูเก็ต พัฒนา เมือง   จำกัด   

102. บริษัท   ยู . ซัพพลาย   แอนด   คอม มูนิ เคชั่น   จำกัด   

103. บริษัท   ระยอง   พัฒนา เมือง   จำกัด   

104. บริษัท   วาส   ซัพพลาย เอ อร   จำกัด   

105. บริษัท   ไว เดน   เท รด ดิ้ง   

106. บริษัท   สงขลา พัฒนา เมือง   จำกัด   

107. บริษัท   สมุทรสาคร พัฒนา เมือง   ( วิสาหกิจ เพื่อ สังคม )   จำกัด   

108. บริษัท   สระบุรี พัฒนา เมือง   จำกัด   

109. บริษัท   สุโขทัย พัฒนา เมือง   จำกัด   

110. บริษัท   ออ ลล เว็บ   เทคโนโลยี่   จำกัด   

111. บริษัท   อิน เต อร เทค   เท สดิ้ง   เซ อร วิ สเซส   ( ประเทศไทย )   จำกัด   

112. บริษัท   อี ซี่   เน็ต   

113. บริษัท   เอ ชไอี   โกลบอล   

114. บริษัท   เอ เซ็ด คิง   จำกัด   ( สำนักงาน ใหญ )   

115. บริษัท   เอส . จี . ดี .   อินเตอร   เท รด ดิ้ง   จำกัด   ( สำนักงาน ใหญ )   

116. บริษัท   เอส . ที . เอฟ . ซี   จำกัด   

117. บริษัท   ไอ   ทู   เอ็นเตอรไพรซ   จำกัด   ( สำนักงาน ใหญ )   

118. บริษัท   ไอบีเอ็ม   ( ประเทศไทย )   จำกัด   

119. บริษัท   ไอ แอพพ เทคโนโลยี   จำกัด   

120. บริษัท ซี เคียว ริ ตี้   ซิสเต็ม มีเดีย   

121. บริษัท ดิจิตอล คอม   
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122. บริษัท ที โซลูชัน   

123. บริษัท เบ คอม   อิน เต อรเน็ท เวอร ค   

124. บริษัท อินเตอร ลิงค   คอม มิ วนิเค ชัน   

125. บริษัท อิน ส ไปร   คอม มิ นิ เค ชัน   

126. บริษัท อี ไอ เดีย ส จำกัด   

127. " ฝาย พัฒนา ระบบ งาน เทคโนโลยี สารสนเทศ   

128. การ ไฟฟา นครหลวง "   

129. มูลนิธิ สถาบัน สง เสริม การ จัดการ ความ รู เพื่อ สังคม   

130. ราชบัณฑิตยสถาน   

131. วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี      มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิต   

132. วิศวกรรม สถาน แหง ประเทศไทย   ใน พระบรม ราชูปถัมภ   

133. ศูนย เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ ส่ือสาร    สำนักงาน ปลัด กระทรวง การ ทอง เที่ยว และ กีฬา   

134. ศูนย เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ ส่ือสาร   กระทรวง การ คลัง  

135. ศูนย เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ ส่ือสาร   กระทรวง การ ตาง ประเทศ   

136. ศูนย เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ ส่ือสาร   กระทรวง เกษตร และ สหกรณ   

137. ศูนย เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ ส่ือสาร   กระทรวง คมนาคม   

138. ศูนย เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ ส่ือสาร   สำนักงาน ปลัด กระทรวง การ พัฒนา สังคม และ ความ มั่นคง ของ มนุษย   

139. สถาบัน เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ ส่ือสาร เพ่ือ อุตสาหกรรม   

140. สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี แหง ประเทศไทย   

141. สถาบัน สง เสริม การ สอน วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี   

142. สถาบัน สิ่ง แวดลอม ไทย   ( สสท .)   

143. สภา อุตสาหกรรม แหง ประเทศไทย   

144. สมาคม ความ มั่นคง ปลอดภัย ระบบ สารสนเทศ   

145. สมาคม คอมพิวเตอร แหง ประเทศไทย   ใน พระบรม รา ชู ประ ถัมภ   

146. สมาคม ผู ประกอบ การ พาณิชย อิเล็กทรอนิกส ไทย   

147. สมาคม ผู ประกอบ การ ระบบ รักษา ความ ปลอดภัย ไทย   
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148. สมาคม ผู ประกอบ การ ระบบ รักษา ความ ปลอดภัย ไทย   

149. สมาคม ระบบ กลอง วงจรปด อัจฉริยะ ไทย   (iCA)   

150. สมาคม สมอง กล ฝง ตัว ไทย   

151. สมาคม สมา พันธ โอ เพน ซอรส แหง ประเทศไทย   

152. สมาคม อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร ไทย   

153. สมาคม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ไทย   

154. สำนักงาน คณะ กรรมการ กิจการ กระจาย เสียง   กิจการ โทรทัศน และ กิจการ โทรคมนาคม แหง ชาติ   

155. สำนักงาน คณะ กรรมการ กิจการ กระจาย เสียง   กิจการ โทรทัศน และ กิจการ โทรคมนาคม แหง ชาติ   

156. สำนักงาน คณะ กรรมการ คุม ครอบ ผู บริโภค   

157. สำนักงาน คณะ กรรมการ พัฒนา ระบบ ราชการ   

158. สำนักงาน คณะ กรรมการ สง เสริม วิทยาศาสตร   วิจัย และ นวัตกรรม   

159. สำนักงาน ตำรวจ แหง ชาติ     

160. สำนักงาน ปลัด กระทรวง กระทรวง พลังงาน   

161. สำนักงาน ปลัด กระทรวง มหาดไทย   

162. สำนักงาน ปลัด กระทรวง ยุติธรรม   

163. สำนักงาน ปลัด กระทรวง แรงงาน   

164. สำนักงาน ปลัด กระทรวง ศึกษาธิการ   

165. สำนักงาน ปลัด กระทรวง สาธารณสุข   

166. สำนักงาน พัฒนา เทคโนโลยี อวกาศ และ ภูมิ สารสนเทศ   

167. สำนักงาน พัฒนา ธุรกรรม ทาง อิเล็กทรอนิกส   

168. สำนักงาน พัฒนา รัฐบาล ดิจิทัล   ( องคการ มหาชน )   ( สพร .)   

169. สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี แหง ชาติ   

170. สำนักงาน มาตรฐาน ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม   

171. สำนักงาน รัฐบาล อิเล็กทรอนิกส   

172. สำนักงาน สง เสริม อุตสาหกรรม ซอฟตแวร แหง ชาติ   ( องคการ มหาชน )   

173. สำนักงาน สภาค วาม มั่นคง แหง ชาติ   
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174. สำนัก เทคโนโลยี สารสนเทศ   การ ประปา สวน ภูมิภาค   

175. สำนัก นายก รัฐมนตรี   

176. สำนัก วิชา วิศวกรรมศาสตร      มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุร นารี   

ราย ละเอียด ขอคิด เห็น   มี ดัง ตาราง ตอ ไป นี้   

  
     

9 / 19   



ตาราง ราย ละเอียด ของ ขอคิด เห็น     จาก การ รับ ฟง ขอคิด เห็น ตอ ราง มาตรฐาน ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม     

ระบบ ตรวจ สอบ ดวย วิดีโอ   -   เลม   3   ระบบ รู จำ   สวน ที่   1   ระบบ อาน ปาย ทะเบียน ยาน พาหนะ   
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ลำดับ   หนวย งาน   

หรือ บุคคล   

( ที่ ให ขอคิด เห็น     

และ ขอ เสนอ แนะ )   

อางอิง  

( หนา )   

อางอิง   

( ขอ หรือ เนื้อหา )   

ชนิด   

ขอคิด เห็น  

ขอคิด เห็น และ   

ขอ เสนอ แนะ   

แนวทาง ปฏิบัติ   

เสนอ โดย คณะ ทำ งานฯ   

สรุป การ พิจารณา   

ขอคิด เห็น และ   

ขอ เสนอ แนะ   

1    การ ไฟฟา ฝาย ผลิต 

แหง ประเทศไทย   

ท้ัง เลม    ท้ัง เลม    วิชาการ    มี ประเด็น จาก กา รสัม มนาฯ   หลายๆ   

ขอ ที่ อาจ จะ ตอง นำ ไป ทบทวน เพิ่ม เติม 

เล็ก นอย   เพื่อ ให ราง มาตรฐาน มี ความ 

สมบูรณ ยิ่ง ขึ้น   

เห็น ควร รับ ประเด็น ขอคิด เห็น จาก การ   

สัมมนาฯ   มา พิจารณา   

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   

2    คณะ วิทยาศาสตร   

มหาวิทยาลัย มหิดล   

3    3.1.10    

ผล บวก จริง   

วิชาการ    คำ นิยาม   ผล บวก จริง   ควร ระบุ   ให 

ชัดเจน   เชน   จะ เริ่ม   

นับ ต้ังแต จุด ที่ ปาย เริ่ม ปรากฏ   จนถึง 

ปาย พน ออก จาก เฟรม ไป แลว   

เห็น ควร ให แกไข   ขอ   3.1.10   ดังน้ี     

-   ปรับ คำ นิยาม   ผล บวก จริง     

จาก   “   ผล บวก จริง   (true   positive)   หมาย ถึง   

ผล ที่ ระบบ อาน ปาย ทะเบียน แสดง สถานะ วา มี 

ปาย ทะเบียน   เมื่อ มี ปาย ทะเบียน   

ปรากฏ ใน ภาระ งาน มาตรฐาน ”     

เปน   “ ผล บวก จริง   (true   positive)   หมาย ถึง   

ผล ที่ ระบบ อาน ปาย ทะเบียน แสดง สถานะ วา มี 

ปาย ทะเบียน   เมื่อ มี ปาย ทะเบียน ปรากฏ ใน ฉาก   

(scene)   ของ ภาพ เคลื่อนไหว   จนถึง ปาย 

ทะเบียน พน ออก จาก ฉาก ไป ”   

-   เพิ่ม   “ หมายเหตุ   2:   กรณี ที่ ปาย ทะเบียน หาย 

ไป จาก ฉาก นาน เกิน กวา   5   วินาที   และ กลับ มา 

ปราก ฎ บน ฉาก ใหม   ให นับ เปน ปาย ทะเบียน 

ปาย ใหม ”   

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   แต     

ปรับ   หมายเหตุ   2   จาก     

“ หมายเหตุ   2:   กรณี ที่ ปาย 

ทะเบียน หาย ไป จาก ฉาก 

นาน เกิน กวา   5   วินาที   และ 

กลับ มา ปราก ฎ บน ฉาก ใหม   

ให นับ เปน ปาย ทะเบียน ปาย 

ใหม ”   เปน   

“ หมายเหตุ   2:   กรณี ที่ ปาย 

ทะเบียน หาย ไป จาก ฉาก 

นาน เกิน กวา   2   วินาที   และ 

กลับ มา ปราก ฎ บน ฉาก ใหม   

ให นับ เปน ปาย ทะเบียน ปาย 

ใหม ”  
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ลำดับ   หนวย งาน   

หรือ บุคคล   

( ที่ ให ขอคิด เห็น     

และ ขอ เสนอ แนะ )   

อางอิง  

( หนา )   

อางอิง   

( ขอ หรือ เนื้อหา )   

ชนิด   

ขอคิด เห็น  

ขอคิด เห็น และ   

ขอ เสนอ แนะ   

แนวทาง ปฏิบัติ   

เสนอ โดย คณะ ทำ งานฯ   

สรุป การ พิจารณา   

ขอคิด เห็น และ   

ขอ เสนอ แนะ   

3    คณะ วิทยาศาสตร   

มหาวิทยาลัย มหิดล   

( ตอ )   

3    3.1.10    

สวน หมายเหตุ   

วิชาการ    กรณี   การ ตรวจ จับ ยาน พาหนะ คัน เดิม 

ท่ี ปรากฏ ใน ฉาก   ได มากกวา   1   ครั้ง   

และ นับ เปน ผล บวก เท็จ นั้น   ควร ระบุ 

ชวง เวลา ที่ ตรวจ จับ ดวย   เพราะ รถ คัน 

เดียวกัน   อาจ วิ่ง ผาน กลอง ใน วัน หรือ 

เวลา อื่น ดวย     

เห็น ควร ให คง เดิม   เนื่องจาก มาตรฐาน กำหนด 

ให ระบุ เวลา การ ตรวจ จับ ปาย ทะเบียน ไว แลว   

และ มี การ นิยาม   ผล บวก จริง   เพิ่ม เติม แลว ตาม 

ขอคิด เห็น ที่   2     

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   

4    13    รูป ท่ี   ข .1   การ 

สราง ชุด ภาระ งาน 

มาตรฐาน   

รูป แบบ    Flowchart   ควร มี ลูก ศร แสดง เสน การ 

ทำงาน ให ชัดเจน     

เห็น ควร ให แกไข   โดย ปรับ แก   Flowchart   เพื่อ 

ให เขาใจ ขั้น ตอน การ ทำงาน ได ถูก ตอง   รวม ถึง   

Flowchart   จุด อื่น ดวย   

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   

5    13    ข .2   การ คัด เลือก 

ไฟล ภาพ 

เคลื่อนไหว   

(video   format)   

สำหรับ ใช ใน ชุด 

ภาระ งาน 

มาตรฐาน   

วิชาการ    เรื่อง ของ มาตรฐาน การ   encoding   

ของ ภาพ   ไม ควร ใช คำ วา   มาต ฐาน ที่ ใช 

กัน โดย ท่ัวไป   เพราะ จะ มี ปญหา ใน 

อนาคต   ควร ระบุ มาตรฐาน ที่ อนุญาต   

และ ระบุ ชอง ทางการ เสนอ มาตรฐาน 

ของ การ   encoding   ใหมๆ   ใน อนาคต 

ให สามารถ มี ความ ยืดหยุน ใน การ เพิ่ม 

มาตรฐาน การ   encoding   ใหมๆ   ได ใน 

อนาคต   

  

  

  

  

เห็น ควร ให คง เดิม   เนื่องจาก เทคโนโลยี การ   

Encoding   ภาพ   มี การ เปลี่ยนแปลง รวดเร็ว   ไม 

สามารถ ระบุ ได     

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   
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ลำดับ   หนวย งาน   

หรือ บุคคล   

( ที่ ให ขอคิด เห็น     

และ ขอ เสนอ แนะ )   

อางอิง  

( หนา )   

อางอิง   

( ขอ หรือ เนื้อหา )   

ชนิด   

ขอคิด เห็น  

ขอคิด เห็น และ   

ขอ เสนอ แนะ   

แนวทาง ปฏิบัติ   

เสนอ โดย คณะ ทำ งานฯ   

สรุป การ พิจารณา   

ขอคิด เห็น และ   

ขอ เสนอ แนะ   

6    คณะ วิทยาศาสตร   

มหาวิทยาลัย มหิดล   

( ตอ )   

15    ตาราง   ข .1   ปจจัย 

และ คะแนน ความ 

ยาก ของ ปจจัย 

แตละ ระดับ   

วิชาการ    ใน เอกสาร   โดย เฉพาะ เรื่อง เกี่ยว กับ 

มาตรฐาน   ไม ควร ใช คำ ที่ ไม เปน 

วิทยาศาสตร   เชน   หมอก หนา   หมอก 

นอย    ไมมี หมอก    เพ ราะ จริงๆ แลว คา 

เหลา นี้ มี มาตรฐาน อยู แลว   ควร ระบุ 

เปน ตัวเลข   ปญหา ลักษณะ น้ี มี กระจาย 

อยู ท่ัว เอกสาร ครับ   

เห็น ควร ให คง เดิม   เนื่องจาก คำ วิเศษณ ที่ ระบุ     

( มาก   นอย   หนัก   เบา   มี   ไมมี )   เปน เพียง ระดับ 

ชั้น ของ ปจจัย ที่ สังเกตุ ได ผาน วิดีโอ เทานั้น   และ 

คำ วิเศษณ ที่ เลือก ใช เพื่อ ให เขาใจ ระดับ ได โดย 

งาย เทาน้ัน    โดย ใน การ ใช งาน จริง ให ดู ที่ คำ 

นิยาม ที่ กำหนด ไว ใน แตละ ระดับ   ใน ตาราง   ข .1    

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   

7    19   

  

ตาราง   ข .1   ปจจัย 

และ คะแนน ความ 

ยาก ของ ปจจัย 

แตละ ระดับ   

วิชาการ    ใน กรณี ที่ ไมมี อุปสรรค ใน การ อาน ปาย   

ตาม ปจจัย แตละ อยาง   ก็ ควร ระบุ คา 

อุปสรรค ใน การ อาน เปน   0   

เห็น ควร ให คง เดิม   เนื่องจาก เปน ขอ จำกัด   

ของ สมการ     

  

เห็น ควร ให คง เดิม   เนื่องจาก   

มาตรฐาน พิจารณา จาก 

ระดับ ความ ยาก ตั้งแต   1   ถึง   

100   

8    39 ข .6.1   ระดับ 

ความเร็ว ของ ยาน 

พาหนะ     

หมายเหตุ   2   

  

  

  

  

  

  

วิชาการ    ขอมูล หมายเหตุ ที่   2   กอน   ตาราง   ข .9   

ท้ัง แกน   X   และ   Y    ใน ธรรมชาติ ตอง 

คำนวณ ไป พรอมๆ   กัน ครับ   

เห็น ควร ให แกไข   สมการ   

จาก    if ferenceplated = s
d  

เปน    if ferenceplated = s
√x +y2 2

 

  

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน เสนอ   
และ ปรับ แก หมายเหตุ   2    จาก   
“ หมายเหตุ   2:   ให เลือก ใช คา เฉลี่ย 
ของ ขนาด ปาย ทะเบียน ดาน กวาง 
หรือ ยาว   ตาม ทิศทาง การ เคลื่อนที่ 
ของ ยาน พาหนะ ตาม แกน   ใน ระบบ 
พิกัด แกน   X   และ   แกน   Y   
(XYcoordinate)”   
เปน   
  “ หมายเหตุ   2:   ใช คา เฉลี่ย ของ 
ขนาด ปาย ทะเบียน ดาน กวาง และ 
ยาว   ตาม ทิศทาง การ เคลื่อนที่ ของ 
ยาน พาหนะ ตาม แกน   ใน ระบบ 
พิกัด แกน   X   และ   แกน   Y   
(XYcoordinate)”   
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ลำดับ   หนวย งาน   

หรือ บุคคล   

( ที่ ให ขอคิด เห็น     

   และ ขอ เสนอ แนะ )   

อางอิง  

( หนา )   

อางอิง   

( ขอ หรือ เนื้อหา )   

ชนิด   

ขอคิด เห็น  

ขอคิด เห็น และ   

ขอ เสนอ แนะ   

แนวทาง ปฏิบัติ   

เสนอ โดย คณะ ทำ งานฯ   

สรุป การ พิจารณา   

ขอคิด เห็น และ   

ขอ เสนอ แนะ   

9    คณะ วิศวกรรมศาสตร   

จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย   

7    ขอ   5.5.1   ความ 

แมนยำ ใน การ 

ตรวจ จับ   

รูป แบบ    มี คำ ผิด คะ   FNR   false   negative   

result   ( หนา   7   บรรทัด ที่   8)   

เห็น ควร ให แกไข     

จาก    “false   positive   result”      

เปน   “false   negative   result”   

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   

10    27    ข .3.3.1   วิธี การ 

ประเมิน ระดับ 

ความ ยาก ของ ปาย 

ทะเบียน   

วิชาการ    สมการ   LSS   ทำไม ถึง หาร ดวย   c+i   

โดยที่   c   คือ คา คะแนน   แต   i   คือ 

เลขลำดับ     

เห็น ควร ให แกไข   ดังนี้   

-   ปรับ คาตัว แปร   i   เปน คา ชดเชย คะแนน ความ 

ยาก ของ   ตัวแปร   c   ซึ่ง กำหนด   =   1     

-   เพิ่ม   “ หมายเหตุ   5:    กรณี ที่ คะแนน ของ 

ปจจัย เชิงซอน มี คา มากกวา   MMS   ไม สามารถ 

ใช สมการ ประเมิน คา   LSS   ได ”   

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   โดย มี เหตุผล เพิ่ม เติม    

เน่ืองจาก   คา   i   ใน สมการ 

เดิม   มี คา เทากับ   1   เพราะ 

ปจจัย เชิงซอน มี เพียง   1   

ปจจัย   การ กำหนด ให เปน คา 

ชดเชย ที่ มี คา   1   จึง ไม 

กระทบ กับ ผล ของ สมการ   

11    30    ข .3.3.2   ตัวอยาง 

การ ประเมิน ความ 

ยาก ของ ปาย 

ทะเบียน   

รูป แบบ    พบ ตัวเลข   inconsistant   ใน สูตร และ 

ตัวอยาง การ คำ นว นคะ   ตรง   ยก กำลัง   

หาร   75   บาง   25   บาง   

เห็น ควร ให แกไข   ตัวเลข ใน สมการ ของ ตัวอยาง 

การ คำนวณ   จาก   “25”   เปน   “75”   

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   

12    39    ข .6.1   ระดับ 

ความเร็ว ของ ยาน 

พาหนะ   

วิชาการ    สมการ   difference   plate   การ เอา 

ขนาด ปาย มา   normalize   ปาย ของ รถ 

แตละ คัน   จะ ไม เหมาะ สม   ได คา ไม เทา 

กัน   ( ควร   normalize   ดวย คา คงที่   

เชน   ขนาด ปาย มาตรฐาน   หรือ   ความ 

สูง ของ เสา )   

เห็น ควร ให คง เดิม   เนื่องจาก     

-   ไม ทราบ ขนาด ที่ แนนอน ของ วัตถุ อื่น   ทำให ไม 

สามารถ ระบุ ความ สัมพันธ กับ ขนาด ของ วัตถุ ใน 

กรอบ ภาพ ได   

-   ไม ใช ขนาด ปาย มาตรฐาน   เพราะ ระยะ ทาง 

จาก กลอง ถึง ปาย ที่ มี ความ แตก ตาง กัน   จะ สง ผล 

ตอ การ คำนวณ   

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   
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ลำดับ   หนวย งาน   

หรือ บุคคล   

( ที่ ให ขอคิด เห็น     

   และ ขอ เสนอ แนะ )   

อางอิง  

( หนา )   

อางอิง   

( ขอ หรือ เนื้อหา )   

ชนิด   

ขอคิด เห็น  

ขอคิด เห็น และ   

ขอ เสนอ แนะ   

แนวทาง ปฏิบัติ   

เสนอ โดย คณะ ทำ งานฯ   

สรุป การ พิจารณา   

ขอคิด เห็น และ   

ขอ เสนอ แนะ   

13    ศูนย เทคโนโลยี 

อิเล็กทรอนิกส และ 

คอมพิวเตอร แหง ชาติ   

ท้ัง เลม    ท้ัง เลม    วิชาการ    รูป แบบ การ ใช งาน   LPR   แบง เปน   3   

แบบ   คือ   

-   ทาง เขา ออก อาคาร   

-   สำหรับ งาน งาน จราจร   

-   ติด ตั้ง บน ยาน พาหนะ   

จริงๆ นา จะ แยก   หมวด มาตรฐาน   

มากกวา   ใช วิธี รวม กัน   

เนื่องจาก   

-   Data   Set   แตก ตาง กัน มาก   

-   ผลิตภัณฑ ที่ สามารถ ทำงาน   LPR   

ทาง เขา ออก อาคาร ได อาจ จะ ไม ได 

สนใจ ตลาด   LPR   บน ยาน พาหนะ   ก็ได   

เห็น ควร ให คง เดิม   เนื่องจาก  

มาตรฐาน นี้   สามารถ เลือก ใช งาน รูป แบบ ใด รูป 

แบบ หนึ่ง   หรือ หลาย รูป แบบ รวม กัน ได      

และ วิธี การ ประเมิน ผล สมรรถนะ ดาน การ อาน 

ปาย ทะเบียน ที่ กำหนด   สามารถ ใชได กับ   LPR   

ทั้ง   3   รูป แบบ   จึง กำหนด ให รวม รูป แบบ การ ใช 

งาน ไว ดวย กัน   

  

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   

14    สำนัก งบ ประมาณ    ท้ัง เลม    ท้ัง เลม    วิชาการ    1 . การ อาน ปาย ทะเบียน   ควร มี การ 

อาน ได ท้ัง หนา และ หลัง     

2 . การ อาน ปาย ทะเบียน หนา และ หลัง 

ตอง เหมือน กัน   

กรณี มี ปญหา ตาม   1   หรือ   2   หรือ ไมมี 

ปาย ทะเบียน อัน ใด อัน หน่ึง   ควร มี การ 

ถาย รูป หรือ บันทึก ไว พรอม พิกัด   และ 

สง เตือน ให เจา หนาที่ ดำเนิน การ ตอ ไป    

เห็น ควร ให คง เดิม   เนื่องจาก  

1   รูป แบบ การ ติด ตั้ง   เปน หนาที่ ของ ผู ติด ตั้ง   

เจาของ ระบบ   หรือ ผู ใช งาน   

2   อยู นอก เหนือ ขอบขาย ของ มาตรฐาน นี้    ซึ่ง 

มาตรฐาน นี้ ครอบคลุม เฉพาะ ความ สามารถ ใน 

การ อาน ปาย   

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ    โดย มี เหตุผล เพิ่ม เติม  

  คือ   มาตรฐาน ฉบับ น้ี 

สามารถ วัด สมรรถนะ ของ 

การ อาน ปาย ทะเบียน ได ทั้ง 

ที่ ติด ตั้ง หนา และ หลัง ยาน 

พาหนะ อยู แลว   
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ลำดับ   หนวย งาน   

หรือ บุคคล   

( ที่ ให ขอคิด เห็น     

และ ขอ เสนอ แนะ )   

อางอิง  

( หนา )   

อางอิง   

( ขอ หรือ เนื้อหา )   

ชนิด   

ขอคิด เห็น  

ขอคิด เห็น และ   

ขอ เสนอ แนะ   

แนวทาง ปฏิบัติ   

เสนอ โดย คณะ ทำ งานฯ   

สรุป การ พิจารณา   

ขอคิด เห็น และ   

ขอ เสนอ แนะ   

15    สำนัก งบ ประมาณ     

( ตอ )   

ท้ัง เลม    ท้ัง เลม    วิชาการ    1 . กรณี การ อาน ปาย ตรวจ จับ ความเร็ว   

( วิ่ง ขวา )   ใน กรณี ที่ มี การ แซง คัน หนา   

อัน นี้ มี หลาย ปจจัย   เชน ความ ชา   ไว   

ของ รถ คัน หนา   คัน ดาน ขาง   และ ตอง มี 

ระยะ หาง   หรือ การ ถาย ภาพ ตอง มี ชวง 

ท่ี ยาว ขึ้น   อัน นี้ ตอง ระวัง   

2 . กรณี การ อาน ปาย รถ ชา แต วิ่ง ขวา 

ตลอด   อัน นี้ ถือวา เปน ปญหา สำคัญ กับ 

การ จราจร ปจจุบัน   ตอง มี การ บังคับ ใช   

และ อาจ มี การ แจง เตือน ให เขาใจ กฎ 

จราจร เก่ียว กับ รถ วิ่ง ขวา ให มาก ขึ้น   

เห็น ควร ให คง เดิม   เนื่องจาก  

เหตุผล ตาม ขอคิด เห็น ขอ   14   

  

  

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   

16    สำนักงาน ปลัด 

กระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และ สิ่ง แวดลอม   

18    ตาราง   ข .1     

ปจจัย รอง   

สัญญาณ รบกวน 

การ แสดง ผล ภาพ   

วิชาการ    ตาม ท่ี มี ทาน ที่ เสนอ ใน เรื่อง ของ เกรน   

ภาพ   เปน ขั้น ต่ำ ระดับ   0   

  

เห็น ควร ให คง เดิม     

ตาม เหตุผล ใน ขอคิด เห็น ที่   7   

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   

17    สำนักงาน สง เสริม 

เศรษฐกิจ ดิจิทัล   

4    5.1.1   สภาพ 

แวดลอม สำหรับ 

การ ทดสอบ   

วิชาการ    ขอ   5.1.1   สภาพ แวดลอม   ตอน นี้ มี   

อุณหภูมิ   /   ความชื้น แลว   ควร กำหนด 

ปริมาณ แสง สวาง ดวย ไหม ครับ   ดู จะ 

จำเปน มาก กับ กลอง   

เห็น ควร ให คง เดิม   เนื่องจาก   

มาตรฐาน นี้ ไม ได ใช วิธี ทดสอบ ซึ่ง ใช รูป แบบ การ 

แสดง ผล ผาน จอแส ดงผล   ที่ สภาพ แสง มี   

ผลก ระ ทบ สำคัญ   

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   
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ลำดับ   หนวย งาน   

หรือ บุคคล   

( ที่ ให ขอคิด เห็น     

และ ขอ เสนอ แนะ )   

อางอิง  

( หนา )   

อางอิง   

( ขอ หรือ เนื้อหา )   

ชนิด   

ขอคิด เห็น  

ขอคิด เห็น และ   

ขอ เสนอ แนะ   

แนวทาง ปฏิบัติ   

เสนอ โดย คณะ ทำ งานฯ   

สรุป การ พิจารณา   

ขอคิด เห็น และ   

ขอ เสนอ แนะ   

18    บริษัท   ดาตา โป รดักส   

ทอ ปปง   ฟอรม   จำกัด   

16    ตาราง   ข .1   ปจจัย 

และ คะแนน ความ 

ยาก ของ ปจจัย 

แตละ ระดับ   

ปจจัย รอง   ความ   

เร็ว ยาน พาหนะ   

วิชาการ    ความเร็ว ยาน พาหนะ    ควร มี ตัวเลข 

ความเร็ว ระบุ ดวย   

เห็น ควร ให คง เดิม   เนื่องจาก   

ไม สามารถ ระบุ ความเร็ว ของ ยาน พาหนะ เปน 

ตัวเลข ได   เพราะ ภาระ งาน มาตรฐาน ที่ มี เปน 

ไฟล วิดีโอ   ไม สามารถ ลง ไป พื้นที่ เพื่อ วัด ระยะ 

ทาง   และ ไมมี จุด อางอิง เพื่อ ใช ใน การ คำนวณ 

ความเร็ว ของ ยาน พาหนะ   

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   

19    บริษัท   MYPLUS   

GROUP   

2    2.   เอกสาร อางอิง    วิชาการ    มาตรฐาน   dynamic   ให สามารถ อิง 

เมื่อ มี การ   update   

  

  

เห็น ควร ให คง เดิม   เนื่องจาก  

มาตรฐาน อางอิง มี ความ ยืดหยุน อยู แลว   โดย ใช 

วิธี อางอิง ชื่อ มาตรฐาน โดย ไม เจาะจง ป ของ 

มาตรฐาน   

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   

20    บริษัท   MYPLUS   

GROUP   

( ตอ )   

15    ตาราง   ข .1   ปจจัย 

และ คะแนน ความ 

ยาก ของ ปจจัย 

แตละ ระดับ   

วิชาการ    ปรับ ใน บาง สวน ให มี ความ เปน 

มาตรฐาน   อางอิง ได   เชน     

  -   ระดับ ของ ปจจัย   เชน   หมอก หรือ ฝน 

ควร จะ เขียน เปน คาที่ สามารถ วัด ได   

เชน   ฝน ตกหนัก คือ มี ปริมาณ   pixel   ที่ 

เปน ฝน   30-50%   ของ ภาพ   หรือ อื่นๆ   

ท่ี บง บอก มากกวา ความ รูสึก   

เห็น ควร ให คง เดิม     

ตาม เหตุผล ใน ขอคิด เห็น ที่   6   

  

  

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   

21    บริษัท   NetPosa   

Technologies   Ltd   

39    ข .6.1   ระดับ 

ความเร็ว ของ ยาน 

พาหนะ   

สมการ   

difference   plate  

รูป แบบ    มี ตัว   V   เกิน มา    เห็น ควร ให แกไข     

โดย ตัด ตัวแปร   V   ออก   

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   
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ลำดับ   หนวย งาน   

หรือ บุคคล   

( ที่ ให ขอคิด เห็น     

และ ขอ เสนอ แนะ )   

อางอิง  

( หนา )   

อางอิง   

( ขอ หรือ เนื้อหา )   

ชนิด   

ขอคิด เห็น  

ขอคิด เห็น และ   

ขอ เสนอ แนะ   

แนวทาง ปฏิบัติ   

เสนอ โดย คณะ ทำ งานฯ   

สรุป การ พิจารณา   

ขอคิด เห็น และ   

ขอ เสนอ แนะ   

22    คุณ สรร     

( ไม ระบุ นามสกุล )   

7    5.5.1   ความ 

แมนยำ ใน การ 

ตรวจ จับ   

สมการ   Recall   

รูป แบบ    4.   ใน หนา   7   ที่ สมการ ของ   Recall   

ระบุ ช่ือ ของ   FNR   ผิด   เปน   False   

positive   result   

  

  

  

  

  

เห็น ควร ให แกไข     

โดย ปรับ แก จาก   “False   positive   result”   

เปน   “ แก เปน   False   Negative   result”   

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   

23    9    ก .1   วิธี การ จัด ชุด 

ภาระ งาน 

มาตรฐาน สำหรับ 

การ ทดสอบ   

วิชาการ    ใน การ จัด ชุด ภาระ งาน มาตรฐาน 

สำหรับ การ ทดสอบ   ดู เหมือน จะ แบง 

งาน ไว   3   ประเภท   คือ   ยาก ที่สุด   ยาก 

มาก   และ   ยาก   ซึ่ง จาก ขอ   ก .1   ระบุ วา 

ควร ให มี งาน แตละ ประเภท ใน สัดสวน 

ท่ี ใกล เคียง กัน   แต จาก ขอ กำหนด ดัง 

กลาว   สัดสวน ของ แตละ ประเภท รวม 

กัน ไม ถึง   100%   และ มี ความ ตาง กัน 

มาก สุด ถึง   10%   ทำไม จึง เปน เชน นั้น     

หรือ หาก แบง งาน เปน   4   ประเภท   ควร 

ให สัดสวน ใน แตละ ประเภท ใกล เคียง   

25%   หรือ ไม   

  

  

เห็น ควร ให คง เดิม   เนื่องจาก   

-   การ จัด ชุด ภาระ งาน มี ระดับ ความ ยาก ครบ ทั้ง   

4   ระดับ อยู แลว   คือ   

ระดับ ยาก ที่สุด   ระหวาง   15%   ถึง   20%     

ระดับ ยาก มาก   ระหวาง   20%   ถึง   25%     

ระดับ ยาก   ระหวาง   20%   ถึง   25%   

ระดับ ทั่วไป   คือ จำนวน ที่ เหลือ   

-   ที่ กำหนด สัดสวน ไว แตก ตาง กัน   เพื่อ เนน ไป ที่ 

การ แยก ระดับ สมรรถนะ ของ ผลิตภัณฑ ใน กลุม 

บน ให ได ผล ตาง ที่ ละเอียด มากกวา   

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   



18 / 19   

ลำดับ   หนวย งาน   

หรือ บุคคล   

( ที่ ให ขอคิด เห็น     

และ ขอ เสนอ แนะ )   

อางอิง  

( หนา )   

อางอิง   

( ขอ หรือ เนื้อหา )   

ชนิด   

ขอคิด เห็น  

ขอคิด เห็น และ   

ขอ เสนอ แนะ   

แนวทาง ปฏิบัติ   

เสนอ โดย คณะ ทำ งานฯ   

สรุป การ พิจารณา   

ขอคิด เห็น และ   

ขอ เสนอ แนะ   

24    คุณ สรร     

( ไม ระบุ นามสกุล )   

( ตอ )   

15    ตาราง   ข .1   ปจจัย 

และ คะแนน ความ 

ยาก ของ ปจจัย 

แตละ ระดับ   

วิชาการ    จาก ตาราง   ข .1   สามารถ ระบุ 

คุณลักษณะ ของ ภาพ ดวย ตัวเลข ชี้ วัด 

อื่น ได หรือ ไม   อาจ ชวย ให กำหนด 

ลักษณะ ภาพ ที่ นำ มา ใชได ตรง กัน มาก 

ขึ้น   

เห็น ควร ให คง เดิม     

ตาม เหตุผล ใน ขอคิด เห็น ที่   6   

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   

25    ศูนย เทคโนโลยี 

อิเล็กทรอนิกส และ 

คอมพิวเตอร แหง ชาติ   

( คณะ ทำงาน )   

20    ตาราง   ข .1   ปจจัย 

และ คะแนน ความ 

ยาก ของ ปจจัย 

แตละ ระดับ   

สวน หมายเหตุ   

วิชาการ    เพิ่ม ขอ กำหนด   อนุญาต ให ปรับ แตง 

ไฟล ภาพ เคลื่อนไหว ได   

เห็น ควร ให แกไข   โดย เพิ่ม ขอความ   

“ หมายเหตุ   3: อนุญาต ให ใช โปรแกรม 

คอมพิวเตอร เพิ่ม ปจจัย ตาง   ๆ    โดย การ ใส 

ปรากฏการณ   (effect)   ลง ใน ไฟล ภาพ 

เคลื่อนไหว สำหรับ ใช ใน ชุด ภาระ งาน มาตรฐาน 

ได ”   

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   

26    26    ข .3.3.1   วิธี การ 

ประเมิน ระดับ 

ความ ยาก ของ ปาย 

ทะเบียน   

สมการ   LSS   

วิชาการ    เพิ่ม กรณี การ ยกเวน การ ใช งาน สมการ   

เนื่องจาก   ภาระ งาน มาตรฐาน ที่ มี 

ปจจัย รอง ความ เบลอ ของ การ แสดง ผล 

ภาพ และ สัญญาณ รบกวน การ แสดง 

ผล ภาพ   (noise)   เน่ืองจาก คาที่ ได จาก 

การ คำนวณ มี ความ แตก ตาง กับ คาที่ 

ประเมิน โดย ผู เชี่ยวชาญ สูง   

เห็น ควร ให แกไข   โดย   

-   เพิ่ม   “ หมายเหตุ   4:    กรณี ที่ ภาระ งาน 

มาตรฐาน ประกอบ ดวย ปจจัย รอง   ความ เบลอ 

ของ การ แสดง ผล ภาพ และ สัญญาณ รบกวน การ 

แสดง ผล ภาพ   (noise)   ไม สามารถ ใช สมการ 

ประเมิน คา   LSS   ได ”   

เห็น ชอบ ตาม ที่ คณะ ทำงาน 

เสนอ   แต ปรับ แก   “ 

หมายเหตุ   4:    กรณี ที่ ภาระ 

งาน มาตรฐาน ประกอบ ดวย 

ปจจัย รอง   ความ เบลอ ของ 

การ แสดง ผล ภาพ และ 

สัญญาณ รบกวน การ แสดง 

ผล ภาพ   (noise)   ตั้งแต 

ระดับ ปาน กลาง ขึ้น ไป    ไม 

สามารถ ใช สมการ ประเมิน 

คา   LSS   ได   ไม ควร นำ มา ใช 

ใน การ ประเมิน สมรรถนะ ”   



  
หมายเหตุ   :   ชนิด ขอคิด เห็น   มี   3   ประเภท   คือ    วิชาการ   หมาย ถึง   ขอคิด เห็น เชิง วิชาการ   

รูป แบบ   หมาย ถึง   ขอคิด เห็น เกี่ยว กับ การ จัด รูป แบบ   รูป หนา   การ พิมพ ตกหลน   หรือ   คำ สะกด ผิด พลาด   
ทั่วไป     หมาย ถึง   ขอคิด เห็น อื่นๆ   ที่ ไมใช สอง ประเภท แรก   
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