
แบบลงทะเบียนการอบรม   
เร่ือง  การหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางจุลชีววิทยา (update 2019) 

 
  
 

การฝึกอบรม เร่ือง  

 

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ....................................................................................................................................  

ต าแหน่ง  ................................................................................................... มือถือ................................................  

หน่วยงาน/บริษัท  ...............................................................................................................................................  

ที่อยู่ .....................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

โทรศัพท์ .................................................................................. โทรสาร .............................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ........................................................................................ สาขา ......................................  

ท่านสะดวกรับหนังสือแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมทาง    E-mail    โทรสาร 
 

E-mail [ส าหรับแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม] ...............................................................................................................  
ผลิตภัณฑ์ ................................................................................. ขนาดกิจการ *      S      M      L 
วุฒิการศึกษา/สาขา ....................................................... ประสบการณท์ างานด้าน ...............................................  

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวมVAT 7%)  สมาชิก NFI  5,000   บาท  รหัสสมาชิก .......................................  
 (ราคารวม  5,000 + 350 (VAT7%) = 5,350 บาท) 
  บุคคลทั่วไป  5,300   บาท   
ช าระโดย  (ราคารวม  5,300 + 371 (VAT7%) = 5,671 บาท) 
  เช็ค สั่งจ่ายในนาม อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 

 โอนเงินเข้าบญัชี ธ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า เลขที่  031-1-52938-0            
ชื่อบัญชี  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
 

ออกใบเสร็จในนาม   ตาม ชื่อบริษัท และที่อยู่ข้างต้น      ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ................................................................................................................................................................... 
 

* S ทุนจดทะเบียน < 10 ล้านบาท,  M ทุนจดทะเบียน 10-100 ล้านบาท,  L ทุนจดทะเบียน > 100 ล้านบาท                 FM-TN-TN-04  
 

 

(ไม่ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%) วันพฤหัสบดีที่ 8 - วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 
ณ ห้องธานี ชั้น 1 

โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรงุเทพฯ 
 
 
 
 

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร ์ แขวงบางยีข่ัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ   10700 
โทรศัพท์  0-2422-8688 ต่อ 2203-2211  , www.facebook.com/trainingNFI 
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Scan 
ส ารองที่นั่ง 

โรงแรม เอส.ด.ีอเวนิว  กรุงเทพฯ 
โทร. 0-2434-0400 

ห้องพัก 
O ไมจ่องห้องพัก 
O  จองห้องพัก  
     เตยีงเดีย่ว…....ห้อง / เตยีงคู่ ..….....ห้อง 
Check in วันท่ี ......................................  
Check out วันท่ี ....................................  

 

แผนที่ รร.เอส.ดี 
สแกน QR Code  

ได้เลยคะ 

ไปท่าพระ 

ร.พ.ศิริราช 

โรงแรม 
เอส.ดี.อเวนิว เซ็นทรัล ป่ินเกล้า 

เมอรร์ี่คิงส์ 

ถ.จรญัสนิทวงศ์ 

ถ.สิรินธร 

ไปพุทธมณฑล 

ขนส่งสายใตเ้ก่า 

ร.พ.ยันฮ ี
พาต้า 

สะพานพระป่ินเกล้า สะพานกรุงธน 
แม่น ้ำเจ้ำพระยำ 

ไปสะพานพระราม 7 

MRT สถานีบางยี่ขัน 

การหาค่าความไม่แน่นอน 

ของการทดสอบทางจุลชีววิทยา 
(Update 2019) 



   

 
200% 

4437 

การหาค่าความไม่แน่นอน
ของการทดสอบ 
ทางจุลชีววิทยา 
(update 2019) 

 

ปัจจุบันระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ISO/IEC 17025  
ก าหนดให้ห้องปฏิบัติการต้องมีการหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ  
ดังนั้นการทดสอบทางจุลชีววิทยา  ซึ่ ง มีมาตรฐานการทดสอบที่
หลากหลายจะต้องมีการหาค่าความไม่แน่นอน ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้น
ฐานความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการตามวิธีและขอบข่ายการวัดและต้องน า
ประสบการณ์  และข้อมูลการตรวจสอบความใช้ได้ก่อนหน้านี้มาใช้
ประกอบให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้รู้สถานะว่าผลการทดสอบผ่านหรือไม่
ผ่านตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

 

  
1. เพ่ือให้สามารถเข้าใจพ้ืนฐานในข้อก าหนดการหาคา่ความไม่

แน่นอน 
2. เพ่ือให้สามารถน าเทคนิคการหาค่าความไม่แน่นอนไปใช้จริงใน

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
 

 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการหาค่าความไม่แน่นอนทาง                       
จุลชีววิทยา 

- ทฤษฎีพื้นฐานของการหาค่าความไม่แน่นอนทางจุลชีววิทยา 
  

 

เจ้าหน้าที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยา, 
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, หัวหน้างานควบคุมคุณภาพและผู้สนใจทั่วไป 
 

       

 วันพฤหัสบดีที่  8 – วันศุกร์ที่  9  เมษายน  2564 (1 วัน) 
 

  
ณ ห้องธาน ีช้ัน 1  โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถ.บรมราชชนนี 

กรุงเทพฯ (โทร. 0-2434-0400)  
 (ค่าห้องพักรวมอาหารเชา้ : เตียงเด่ียว / เตียงคู่ 1,500 บาท) 

 

 

 

 
 

 

อ.ปรีชา จึงสมานุกูล    
ข้าราชการบ านาญ /  
ท่ีปรึกษาทางวิชาการของ 
ส านักคุณภาพและความปลอดภัย-
อาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 

 

สมาชกิ NFI 5,000 บาท 
บุคคลทั่วไป 5,300 บาท 

 (ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI  5,350 บาท / 
บุคคลทั่วไป 5,671 บาท  

และไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%) 

 
 

 

    40 คน (ปิดรับสมัครเมื่อครบจ านวน / 
3 วันก่อนการอบรม) 

 
     

 

 

วันพฤหัสบดีที่  8  เมษายน  2564 
 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน และรับเอกสาร 
09.00 – 10.30 น.     หลักการท่ัวไปเกีย่วกับการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 
 - ประวัติ ความส าคัญ - ขอบข่าย ความหมาย และข้อพิจารณาท่ัวไป 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง   
10.45 – 12.00 น.   การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางเทคนิค (Technical Uncertainty)  
12.00 - 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.       การประมาณค่าฯของ matrix และการประมาณค่าฯแบบกระจาย  
 (Matrix and Distribution Uncertainty) 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง   
14.45 – 16.30 น.   ความไม่แน่นอนรวม ความไม่แน่นอนขยาย ตัวอย่างและการรายงาน 
 (Combined and Expanded Uncertainty: examples and reports) 
 

วันศุกร์ท่ี  9  เมษายน  2564 
 

09.00 – 10.30 น.     Workshop: Technical, matrix and Poisson components of uncertainty 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง   
10.30 – 12.00 น.   Workshop: Technical, matrix and MPN components uncertainty 
12.00 - 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.45 น.       กฎการตัดสินใจ (Decision Rule) 
14.45 – 15.00 น.      พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 – 16.30 น.       การหาค่า confidence limit และการพจิารณาผลการวิเคราะห์ 
16.30 – 16.45 น. ตอบข้อซักถามและปิดการอบรม 

 
  

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 
หลังส่งใบสมัคร กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง และกรุณาส่งหลักฐานการช าระเงิน                 
มาทาง E-mail  ล่วงหน้าก่อนการอบรม 
 

ส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมอบรม  หลังจากได้รับใบสมัครแล้วแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือยืนยัน
การเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1 อาทิตย์  
 

** ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้  หากแจ้งให้สถาบันฯ ทราบก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564  สถาบันฯ ขอหักค่าธรรมเนียม 
20% ของค่าลงทะเบียน และหากแจ้งหลังวันท่ี 31 มีนาคม 2564 สถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าลงทะเบียนท้ังหมด 

 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิท่ี  คุณกนกวรรณ  ปิ่นแก้ว  ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร  
   2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร ์แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700    
       0-2422-8688 ต่อ 2206         @training-nfi        
   E-mail : training@nfi.or.th , www.facebook.com/trainingNFI 
 

หมายเหตุ  กรณีมกีารยกเลกิหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน  หากมกีารจองตั๋วรถ/
เคร่ืองบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ยเกดิขึน้ทุกกรณี 

 

 


