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ISO/IEC 17025:2017 Estimate the uncertainty of measurement and Decision rule (1D) 
การประมาณคา่ความไมแ่นน่อนในการวดัและเกณฑต์ดัสนิ  

 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร : 
     การประมาณคา่ความไมแ่น่นอนในการวัด (Estimate the uncertainty of measurement) ตามขอ้ก าหนด 
7.ขอมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหท้ราบถงึความคลาดเคลือ่น (Error) ทีแ่ฝงอยูใ่นคา่จรงิ 
(True Value) ของผลการวเิคราะห ์(Analysis)/ผลการทดสอบ (Testing)/ผลการสอบเทยีบ (Calibration) 
ซึง่คา่ความคลาดเคลือ่นเหลา่นีย้อ่มสง่ผลตอ่คา่ความถกูตอ้งของผลการวดัหรอืสง่ผลตอ่  
เกณฑก์ารตดัสนิ (Decision rule) ซึง่หอ้งปฏบิตักิารตอ้งน าคา่ความไมแ่น่นอนของการวดั (measurement 
uncertainty) มาใชใ้นการระบวุา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะ (specified requirements) 
หรอืเป็นไปตามขอ้ก าหนดของลกูคา้หรอืไม ่
     หลักสตูรนีผู้เ้ขา้อบรมจะไดเ้รยีนรูข้ัน้ตอนการประมาณคา่ความไมแ่น่นอนตัง้แตก่ารระบแุหลง่ความไมแ่น่นอน 
(Source), การประเมนิ Type A และ Type B, การก าหนดรปูแบบการกระจายและระดับความเชือ่มัน่  
  (Confidence Level), การรวมแหลง่ความไมแ่น่นอน (Combine) ทัง้หน่วยวดัเดยีวกนัและตา่งหน่วยวัด,  
  การขยายคา่ความไมแ่น่นอน (Expanded) และรปูแบบการรายงานคา่ความไมแ่น่นอนใน Reporting ทัง้กรณี 
  รายงานแบบปกต ิและการรายงานผลทีร่ะบกุารเป็นไปตามขอ้ก าหนด (Reporting statements  
  of conformity) อา้งองิขอ้ก าหนด 7.8.6 ของมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
   

 คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม :                                                                                                                            
เจา้หนา้ทีห่อ้งปฏบิตักิาร, หวัหนา้งาน, วศิวกร, QM, TM, Internal auditor 

รปูแบบการอบรมสมัมนา :                                                                                                                                        
บรรยาย, ยกตวัอยา่งประกอบ สลบักจิกรรมกลุม่เชงิปฏบิตักิาร (Workshop) เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเรยีนรู ้   
และเขา้ใจเนือ้หาเพือ่น าไปปรับใชก้บังานจรงิไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธผิล 

หวัขอ้อบรมสมัมนา : 
     

- ทบทวนขอ้ก าหนดการประมาณคา่ความไมแ่น่นอนในการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

- ความจ าเป็นของการประมาณคา่ความไมแ่น่นอน 

- สถติพิืน้ฐานทีใ่ชใ้นการประเมนิคา่ความไมแ่น่นอนในการวัด 

- แหลง่ของความไมแ่น่นอนในการวดั (Source of uncertainty) Type A และ Type B 
Workshop:  
ก าหนดแหลง่ความไมแ่น่นอน type A และ B 

- รปูแบบการกระจาย (Distribution type) และระดับความเชือ่มัน่ (Confidence level) 

- ข ัน้ตอนการประมาณคา่ความไมแ่นน่อน 
1. การค านวณคา่ความไมแ่น่นอน Type A uncertainty 

                    Workshop:  
        ค านวณ type A uncertainty จากผลการทดสอบ/สอบเทยีบของหอ้งปฏบิตักิาร 

2. การก าหนดแหลง่ความไมแ่น่นอน Type B uncertainty 
3. ก าหนดรปูแบบการกระจายตวั (Distribution type) ของ type B 

Workshop:  
ค านวณ type B uncertainty จากผลการทดสอบ/สอบเทยีบของหอ้งปฏบิตักิาร 

4. การปรับแหลง่ความไมแ่น่นอนของ Type B เป็น 68% Confidence level 
5. การรวมแหลง่ความไมแ่น่นอน (Combined uncertainty) 

                   Workshop:  
                  รวมคา่ความไมแ่น่นอนของ Type A + Type B ทัง้กรณีหน่วยวดัเดยีวกนัและตา่งหน่วยวดั 

6. การขยายคา่ความไมแ่น่นอน (Expanded uncertainty) เป็น 95% confidence level 
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7. การน าคา่ความไมแ่น่นอนของการวัด มาใชใ้นการระบวุา่เป็นไปตามเกณฑต์ดัสนิ (Decision rule)  

หรอืเป็นไปตามขอ้ก าหนดของลกูคา้ 
                  Workshop:  
                  น า Uncertainty มารวมกบัผลการทดสอบหรอืผลการสอบเทยีบ  
                  เพือ่ประเมนิความสอดคลอ้งหรอืเป็นไปตาม Decision rule 

 
            -  สรปุและถาม-ตอบ 

15.30 – 16  

     การประเมนิผลผูเ้ขา้อบรม : 

1. เวลาทีเ่ขา้อบรมตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 80% 

2. ประเมนิผลจากการท ากจิกรรมกลุม่  

3. ประเมนิผลจากขอ้สอบภาคทฤษฏ ี(Post Test)  

4. ทกุทา่นทีผ่า่นเกณฑจ์ะไดรั้บเกยีรตบิตัร (Training Certificate)                                                                                                                  

 

วทิยากรผูบ้รรยาย 

    อ. องัคพล แชม่ชวลติ 

-  วทิยากร ทีป่รกึษาและผูเ้ช ีย่วชาญระบบบรหิารหอ้งปฏบิตักิาร ISO/IEC 17025:2017  

    หอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ 

 - วทิยากร ทีป่รกึษาและผูเ้ช ีย่วชาญมาตรฐานอตุสาหกรรมยานยนต ์IATF 16949:2016  

   และระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2015 

 (ประวตัทิีป่รกึษาและวทิยากรอบรมสามารถดาวนโ์หลดไดท้ี ่www.thequality-center.com) 

 

 

      

                   

 
 
 
 
 
 
            
 
 
 

 
 


