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พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สําหรับผู้เริ่มต้น (Online)
Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners

วันที่จัด วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

สมาชิก :

เวลา

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

รับจํานวน

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)

บุคคลทั่วไป :

20 ท่าน

Measurement Uncertainty (MU) เป็นการบอกข้อมูลผลการวัด
ทดสอบ สอบเทียบ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าสามารถบอกถึงขนาด/
ปริมาณของชิ้นงานที่วัดได้ดีที่สุดในปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีความสําคัญในระบบการ
วั ด ที่ เป็ น ข้ อ กํ าหนดอยู่ ในมาตรฐานสากลต่ า งๆ และถื อ เป็ น พื้ น ฐานสํ าคั ญ
สําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวัด ทดสอบ สอบเทียบ และการจัดการคุณภาพทั้ง
ในส่ ว นของ ISO 9001, ISO/IEC 17025, IATF 16949 และมาตรฐานอื่ น ที่
คล้ายกันที่ต้องมีความเข้าใจถึงการประมาณค่า MU นี้ อย่างไรก็ดีเนื่องจากแนว
ทางการประเมิน MU ตามมาตรฐาน ISO นั้นต้องอาศัยพื้นฐานทางมาตรวิทยา
และความรู้ทางสถิติประกอบกัน การเข้าใจถึงพื้นฐานและภาพรวมของ MU
โดยรวมจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาคุณภาพของผลการวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้กําหนดไว้สําหรับผู้ที่ยังไม่มี
ประสบการณ์ใดๆเกี่ยวกับ MU มาก่อน โดยจะกล่าวถึงพื้นฐานและภาพรวม
ของ MU ให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบถึงข้อมูลพื้นฐานโดยรวมที่สําคัญโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจะกล่าวเน้น ถึงขั้ น ตอนหลัก ในการประมาณค่ า MU ตามมาตรฐาน
GUM ซึ่งเป็นที่ยอมรับใช้ในระดับสากล นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยังอธิบายให้ผู้
เข้าอบรมได้รู้จักเทคนิคการประมาณค่า MU ในวิธีต่างๆ, รู้จัก MU จากการวัด
งานที่ปฏิบัติอยู่ประจําวัน, เข้าใจถึงรากเหง้าและที่มาของ MU, เข้าใจรูปแบบ
และหลักพื้นฐานการประเมิน MU ตามแนวทาง GUM รวมทั้งการนํา MU ไป
ใช้ประโยชน์ในการทวนสอบเครื่องวัดและชิ้นงานที่ตรวจวัดด้วย
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. รู้จัก Measurement Uncertainty
2. เข้าใจรากเหง้าที่มาของ Measurement Uncertainty
3. เข้าใจรูปแบบและพื้นฐานการประเมิน Measurement Uncertainty
ตามแนวทางสากล
4. สามารถนํา Measurement Uncertainty ไปใช้ทวนสอบเครื่องวัด และ
ตัดสินคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้เกี่ยวข้องกับการวัด ทดสอบ สอบเทียบ, ผู้ตัดสินผล
วั ด และทวนสอบเครื่ อ งวั ด , ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ISO 9001, ISO/IEC 17025, IATF
16949 และมาตรฐานอื่นที่คล้ายกัน, หน่วยงานจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการ
สอบเทียบที่ต้องใช้ประโยชน์จากผลการวัด
กลุ่มเป้าหมายรอง : ผู้ปฏิบัติงาน QA, QC

2,500 + 175 (VAT 7%) = 2,675 บาท

2,800 + 196 (VAT 7%) = 2,996 บาท

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
9.00-10.30 น.
 ผลการวัด Point estimation กับ Interval estimation
 Terminology ที่ควรทราบ
 Measurement overview
10.45-12.15 น.
 โครงสร้างระบบวัด และการวิเคราะห์องค์ประกอบความบกพร่อง
 Location variation, width variation, bias (trueness),
precision (repeatability-reproducibility)
 Systematic error, Random error กับ MU
13.15-14.45 น.
 MU จาก Top down และ Bottom up approach
 Guideline for bottom-up MU
 Experimental standard deviation, Standard deviation
of mean
15.00-16.30 น.
 Distribution แบบต่างๆ และ Sum of probability
distributions
 Level of confidence
 ข้อกําหนดมาตรฐานสากล ISO 9001:2015,
ISO/IEC 17025:2017, ISO 10012:2003(2015), ISO 14253-1,
ISO/IEC Guide 98-4:2012
 Measurement management system

อบรมผ่านโปรแกรม Zoom
* เป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งาน และไม่ซับซ้อน ซึ่ง ส.ส.ท. จะจัดส่ง
วิธีการเข้าร่วมอบรมให้ล่วงหน้า เมื่อท่านสํารองที่นั่งและชําระค่าอบรม
* ในวันอบรม ส.ส.ท. จะจัดส่ง ID และ Password เพื่อ Sing In เข้าห้อง
อบรมให้ล่วงหน้า 30 นาที
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