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(Offline) สมาชิก: (สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) (Online) สมาชิก: (สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

3,200 + 224 (VAT 7%) = 3,424 บาท      2,500 + 175 (VAT 7%) = 2,675 บาท 

(Offline) บุคคลท่ัวไป:  
3,700 + 259 (VAT 7%) = 3,959 บาท 

(Online) บุคคลท่ัวไป: 
2,800 + 196 (VAT 7%)  = 2,996 บาท   

 

I22NO035P / I22NO015DT (2160401031021-210-4210-0246007)

    Foundation and Overview of Measurement Uncertainty (MU) for Beginners 

พื้นฐานและภาพรวมของ Measurement Uncertainty (MU) สําหรับผู้เริ่มตน้

Measurement Uncertainty (MU) เป็นการบอกข้อมูลผลการ
วัด ทดสอบ สอบเทียบ ท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าสามารถบอกถึง
ขนาด/ปริมาณของช้ินงานท่ีวัดได้ดีท่ีสุดในปัจจุบัน ดังน้ันจึงมีความสําคัญใน
ระบบการวัดท่ีเป็นข้อกําหนดอยู่ในมาตรฐานสากลต่างๆ และถือเป็นพื้นฐาน
สําคัญสําหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการวัด ทดสอบ สอบเทียบ และการจัดการ
คุณภาพท้ั ง ในส่ วนของ  ISO 9001, ISO/IEC 17025, IATF 16949 และ
มาตรฐานอื่นท่ีคลา้ยกันท่ีต้องมีความเข้าใจถึงการประมาณค่า MU น้ี อย่างไร
ก็ดีเน่ืองจากแนวทางการประเมิน MU ตามมาตรฐาน ISO น้ันต้องอาศัย
พื้นฐานทางมาตรวิทยาและความรู้ทางสถิติประกอบกนั  การเข้าใจถึงพืน้ฐาน
และภาพรวมของ MU โดยรวมจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาคุณภาพ
ของผลการวัดได้อย่างมีประสทิธิภาพ   

ทั้งนี้จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้กําหนดไว้สําหรับผู้ที่ยังไม่มี
ประสบการณ์ใดๆเกี่ยวกับ MU  มาก่อน โดยจะกล่าวถึงพื้นฐานและ
ภาพรวมของ MU ให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบถึงข้อมูลพื้นฐานโดยรวมที่
สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะกล่าวเน้นถึงข้ันตอนหลักในการประมาณค่า 
MU ตามมาตรฐาน GUM ซึ่งเป็นที่ยอมรับใช้ในระดับสากล   

นอกจากน้ันหลักสูตรน้ียังอธิบายให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักเทคนิคการ
ประมาณค่า MU ในวิธีต่างๆ, รู้จัก MU จากการวดังานท่ีปฏิบัติอยู่ประจาํวนั,  
เข้าใจถึงรากเหง้าและท่ีมาของ MU,  เข้าใจรูปแบบและหลักพื้นฐานการ
ประเมิน MU ตามแนวทาง GUM  รวมทั้งการนํา MU ไปใช้ประโยชน์ในการ
ทวนสอบเครื่องวัดและช้ินงานท่ีตรวจวัดด้วย 
สิ่งที่คุณจะได้รับ 

1. รู้จัก Measurement Uncertainty  
2. เข้าใจรากเหง้าท่ีมาของ Measurement Uncertainty 
3. เข้าใจรูปแบบและพ้ืนฐานการประเมนิ Measurement 

Uncertainty   ตามแนวทางสากล 
4. สามารถนํา Measurement Uncertainty ไปใช้ทวนสอบ

เครื่องวัดและตัดสนิคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

ผู้เกี่ยวข้องกับการวัด ทดสอบ สอบเทียบ, ผู้ตัดสินผลวัดและ
ทวนสอบเครื่ องวัด , ผู้ป ฏิบัติ งาน  ISO 9001, ISO/IEC 17025, IATF 
16949 และมาตรฐานอื่นท่ีคล้ายกัน, หน่วยงานจัดซ้ือจัดหาสินค้าและ
บริการสอบเทียบท่ีต้องใช้ประโยชน์จากผลการวัด, ผู้ปฏิบัติงาน QA, QC 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
09.00-16.30 น. 
 ผลการวดั Point estimation กับ Interval estimation         
 Terminology ท่ีควรทราบ                                               
 Measurement overview                                               
 โครงสร้างระบบวดั และการวเิคราะห์องค์ประกอบความ

บกพร่อง                               
 Location variation, width variation, bias (trueness), 

precision (repeatability-reproducibility) 
Systematic error, Random error กับ MU                          

 MU จาก Top down และ Bottom up approach                 
 Guideline for bottom-up MU                                       
 Experimental standard deviation, Standard deviation  

of mean 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                              
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