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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันความตองการใชงานภูมิสารสนเทศรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ มีการขยายตัว
มากข้ึน แตยังขาดมาตรฐาน ทําใหเกิดความแตกตางในดานคุณภาพของขอมูล ประสิทธิภาพของระบบ 
ศักยภาพของบุคลากรและหนวยงาน ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพการใชงาน และความคุมคาในการ
ลงทุนดานภูมิสารสนเทศ ดังนั้น การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ ท้ังในดานขอมูล ขบวนการ 
ระบบ ตลอดจนบุคลากร จึงเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภูมิ
สารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NDSI) เพื่อใหเกิดการบูรณาการในการพัฒนาภูมิ
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคา และไดขอมูลท่ีมีคุณภาพสําหรับใชในการ
บริหารจัดการ และประกอบการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาประเทศโดยรวม 

 ประเทศไทย เร่ิมตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชนของการพัฒนามาตรฐานกลาง
ดานภูมิสารสนเทศ และไดดําเนินงานศึกษาความรู เกี่ยวกับมาตรฐานตางๆ ตามมาตรฐาน 
ISO/TC211 ซ่ึงการดําเนินงานท่ีผานมา เปนไปในลักษณะการศึกษาทําความเขาใจ และติดตามการ
พัฒนามาตรฐาน เพื่อสรางความเขาใจและเผยแพรขอมูลทางดานวิชาการ แตเนื่องจากผูใชงานภูมิ
สารสนเทศสวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการนําเอามาตรฐานภูมิสารสนเทศมาใชใน
การปฏิบัติ ทําใหไมสามารถกําหนดมาตรฐานกลางของประเทศเพ่ือใชงานได 

 ดังนั้น เพื่อใหทุกหนวยงานมีความเขาใจในหลักการ ขอบเขตเน้ือหา และมีความสามารถ
ในการผลิตขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีมาตรฐาน จึงจําเปนตองมีการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ
ของไทยตามแนวทางมาตรฐานสากลของ ISO/TC211 ในการนี้ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ไดมอบหมายใหศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ภาคตะวันออก จัดทําโครงการศึกษาเพื่อกําหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศของไทยตาม
แนวทางมาตรฐานสากลของ ISO/TC211 เพื่อสรางความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐานระบบภูมิ
สารสนเทศ ตลอดจนการสํารวจและรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐาน ISO 19105: Conformance 
and testing ท้ังของประเทศไทยและท่ีมีการดําเนินงานในตางประเทศ และจัดทําเอกสารมาตรฐาน
ฉบับภาษาไทย สําหรับใชเปนฐานในการนําไปประยุกตใชงานตอไป 
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2.  วัตถุประสงค 
 1) การศึกษาและพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ตามแนวทาง
มาตรฐานสากล ISO/TC211 
 2) เพื่อสรางความเขาใจในหลักการ และขอบเขตของเน้ือหามาตรฐานภูมิสารสนเทศตาม
มาตรฐาน ISO/TC211 ดานมาตรฐาน ISO 19105: Conformance and testing 
 3) จัดทําเอกสารมาตรฐาน ISO 19105: Conformance and testing ฉบับภาษาไทยเพ่ือเปน
พื้นฐานในการศึกษาและใชงานในอนาคต 
 4) เพื่อเผยแพรและสงเสริมการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศใหกับหนวยงานท่ีมีภารกิจ
ดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 
 
3.  เปาหมาย 
 1) ไดผลการศกึษาเบ้ืองตนของมาตรฐานภูมิสารสนเทศเพ่ือเปนพื้นฐานในการพัฒนาและ
สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนใชงานภูมิสารสนเทศรวมกนั 
 2) ไดขอมูลพืน้ฐาน แนวทาง หรือตัวอยางการประยกุตใชงานมาตรฐาน ISO 19105: 
Conformance and testing สําหรับระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 
 3) ไดเอกสารมาตรฐาน ISO 19105: Conformance and testing ฉบับภาษาไทยเพื่อใชเปน
พื้นฐานในการดําเนินงานดานการพฒันามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ และการนาํไปประยุกตใชงาน 
 
4.  ขอบเขตการดําเนินงาน 

 1) ศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO/TC 211 มาตรฐานดาน Conformance and testing (ISO 
19105: 2000) และมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ หรือเอกสารมาตรฐานท่ีมีการอางอิงในเนื้อหาของ ISO 
19105 เพ่ือการวิเคราะห และนําเสนอเนื้อหาในสวนท่ีเกี่ยวของกับระบบภูมิสารสนเทศของประเทศ
ไทย 
 2) ศึกษารายละเอียดของระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทยและตางประเทศ ท่ีมีการใช
งาน หรือการอางอิงเกี่ยวกับ Conformance and testing หรือท่ีเกี่ยวของ และนําเสนอรูปแบบ หรือ
ตัวอยางเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาและใชงานในอนาคต 
 3) จัดทําเอกสารมาตรฐานเปนภาษาไทย เพื่อนําเสนอเนื้อหา และรูปแบบการใชงานของ
มาตรฐาน ISO 19105: Conformance and testing หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนําไป
ประยุกตใชท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย และการประเมินความเหมาะสมของการใชงานมาตรฐาน
ดังกลาว 
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5.  คณะทํางาน 
 สําหรับโครงการศึกษามาตรฐาน ISO 19105: Conformance and testing ในคร้ังนี้ จัดทํา
ในนามของ ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก โดยมีคณะทํางาน ซ่ึง
เปนคณาจารยจากภาควิชาภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา และเจาหนาท่ีศูนยภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก  
 ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก เปนหนวยงานภายใต
มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
ซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการพัฒนาและสงเสริมการนําเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปสูภูมิภาค
และทองถ่ิน รวมท้ังประสานงานดานการใหบริการขอมูลดาวเทียม ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรและ
ขอมูลท่ีเกี่ยวของ การใหบริการคําปรึกษาดานการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
แกหนวยงานตางๆ รวมถึงดําเนินการฝกอบรมบุคลากรของหนวยงานในภูมิภาคและทองถ่ิน ใหมี
ความรูความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะการนําขอมูลดาวเทียม
สํารวจทรัพยากรธรรมชาติไปใชในการบริหารจัดการและพัฒนาทองถ่ิน 

 บุคลากรในคณะทํางาน ไดแก 

 1) รองศาสตราจารยอัฌชา ก.บัวเกษร ท่ีปรึกษาโครงการ สําเร็จการศึกษาปริญญาโท 
สาขาภูมิศาสตร ประสบการณ 20 ป ดานการสอนทางดานภูมิศาสตร และการจัดทําฐานขอมูลทาง
ภูมิศาสตร 

 2) อาจารยภูริต มีพรอม นักวิจัยหลัก สําเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีภูมิศาสตร 
ประสบการณ 7 ป ดานการสํารวจรังวัด การทําแผนท่ี ระบบการกําหนดตําแหนงพิกัดบนพื้นโลก 
และการจัดทําฐานขอมูลทางภูมิศาสตร 

 3) อาจารยสุภาพร มานะจิตประเสริฐ นักวิจัยหลัก สําเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขา
ภูมิศาสตร และกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Remote sensing & GIS ประสบการณ 8 ป ดาน
เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล และการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 4) นายปรเมศร กุลนิธิชัย ผูประสานงานโครงการ สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา
ภูมิศาสตร และกําลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีภูมิศาสตร ประสบการณ 5 ป ดานการ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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บทที่  2 
การศึกษาเอกสารมาตรฐานเบ้ืองตน 

 
 

 ในการศึกษาคร้ังนี้  ไดใชมาตรฐาน ISO 19105 Conformance and testing พิมพคร้ังท่ี 1 
เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม ค.ศ. 2000 เปนมาตรฐานหลักในการศึกษา โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของ
มาตรฐานดังกลาว ดังนี้ 

  1) Foreword (คํานํา) และ Introduction (บทนํา) 
  2) มาตรา 1  Scope  (ขอบเขตของมาตรฐาน) 
  3) มาตรา 2  Conformance  (การไดมาตรฐาน) 
  4) มาตรา 3  Terms and definitions  (คําศัพทและคําจํากดัความ) 
  5) มาตรา 4  Abbreviated terms  (คํายอ) 
  6) มาตรา 5  General framework of conformance  (ขอบขายงานการไดมาตรฐาน) 
  7) มาตรา 6  Conformance testing methodology  (วิธีการทดสอบการไดมาตรฐาน) 
  8) มาตรา 7  Approaches to conformance testing  (แนวทางการทดสอบการได
มาตรฐาน) 
  9) มาตรา 8  Abstract test suites and executable test suites  (ชุดทดสอบแบบ
นามธรรมและชุดทดสอบท่ีสามารถปฏิบัติได) 
  10) ภาคผนวก A  Conformance clauses (ขอกําหนดการไดมาตรฐาน) 
  11) ภาคผนวก B  Supporting organizations (องคกรท่ีสนับสนุน) 
  12) Bibliography  (บรรณานุกรม) 

 โดยเนื้อหาแตละสวน สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

คํานํา และบทนํา 
 ISO: The International Organization for Standardization เปนหนวยงานในการจัดเตรียม
มาตรฐานระหวางประเทศ โดยมีคณะกรรมการทางเทคนิคตางๆ มาทํางานรวมกัน ท้ังนี้ไดมีการ
ทํางานประสานกับ IEC: The International Electrotechnical Commission ดวย 
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 มาตรฐานน้ี (ISO 19105) ถูกนําไปเปนเอกสารรางสําหรับการกําหนดกฏเกณฑในมาตรฐาน 
ISO/IEC Directives, Part 3 ซ่ึงมาตรฐานน้ีจะถูกเวียนไปใหคณะกรรมการดานเทคนิค (Technical 
committees) ลงคะแนนเสียงยอมรับ การประกาศเปนมาตรฐานสากลน้ันตองไดรับการยอมรับอยาง
นอย 75% จากจํานวนคณะกรรมการฯ ในการลงคะแนนเสียง 

 สําหรับมาตรฐาน ISO 19105 นี้ เปนมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับการจัดกรอบแนวคิด และ
วิธีการดําเนินการทดสอบ รวมถึงกําหนดเกณฑท่ีจะทําใหไดมาตรฐาน มาตรฐานน้ี มีพื้นฐานจาก  

 1) ISO 9646-1 ซ่ึงอธิบายการไดมาตรฐานและการทดสอบใน Open Systems 
Interconnection (OSI)  

 2) ISO 10303-31 ซ่ึงอธิบายการไดมาตรฐาน และการทดสอบในเร่ือง Industrial 
automation system 

 3) ISO 10641 ซ่ึงอธิบายการไดมาตรฐาน และการทดสอบสําหรับ Computer graphic 
และ Image processing 

 ท้ัง 3 มาตรฐานน้ี ถูกนําไปใชในมาตรฐาน ISO 19105 โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาใน
บางสวน วัตถุประสงคของมาตรฐานนี้ คือ เพื่อทดสอบวา ขอมูลภูมิสารสนเทศ เปนไปตาม
มาตรฐานหรือไม โดยการทดสอบการไดมาตรฐาน เปนการทดสอบผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนวา เปนไป
ตามมาตรฐานหรือไม รวมท้ังมีการทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวา ตรงตามขอกําหนดของ
มาตรฐานท่ีเกี่ยวของ และรายงานประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

 โครงสรางของชุดทดสอบแบบนามธรรม (abstract test suites: ATS) เปนการได
มาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับ ISO/TC211 การจะให ATS เปนไปตามมาตรฐาน จะตองไดรับการนิยาม
ระดับนานาชาติ และการยอมรับวิธีการทดสอบท่ัวไป รวมทั้งวิธีการทดสอบท่ีเหมาะสม เปาหมาย
ของมาตรฐานนี้ คือ การนิยาม วิธีการ และจัดโครงสราง/กรอบเฉพาะสําหรับ ATS และนิยาม
กระบวนการที่จะทําใหไดมาตรฐาน 

 วิธีการสําหรับการทดสอบ เปนอีกข้ันหนึ่งในมาตรฐานนี้ องคกรตางๆ ควรพิจารณาการ
ใชวิธีการสําหรับการทดสอบที่นิยามในมาตรฐานน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองขอจํากัดในการ
ประยุกตใช 

 โครงสรางท่ีสําคัญของมาตรฐานน้ี คือ กรอบการไดมาตรฐานท่ัวไป รวมถึงนิยามของ
เคร่ืองมือการไดมาตรฐานท่ีปรากฏในมาตรา 5 และการทดสอบวิธีการไดมาตรฐาน ในมาตรา 6 
สวนมาตรา 7 จะอธิบายความเปนไปไดในการทดสอบสําหรับการไดมาตรฐานดานภูมิสารสนเทศ
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ความสัมพันธระหวาง ATS และ ETS จะแสดงในมาตรา 8 สวนสุดทายจะกลาวถึงบรรณานุกรม ท่ี
ใชในมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการบัญญัติมาตราสําหรับการไดมาตรฐาน และแมแบบท่ี
เกี่ยวของ โดยแสดงในภาคผนวก A 

มาตรา 1  Scope  

 1.1)  ขอบเขตของมาตรฐาน 
 เปนมาตรฐานท่ีกําหนดเกี่ยวกับขอบขายงาน แนวความคิด และวิธีการเพื่อทดสอบและ
เปนไปตามเกณฑการไดมาตรฐาน ISO ดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึงจะกําหนดโครงสราง
ของชุดทดสอบแบบนามธรรม และการกําหนดวิธีการใหเปนไปตามมาตรฐาน การใหเปนไปตาม
มาตรฐาน ใชสําหรับขอมูล หรือซอฟตแวร หรือบริการ หรือลักษณะเฉพาะ หรือฟงกช่ัน ก็ได 

 วิธีการทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน และการกําหนดเกณฑใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของชุดมาตรฐานภูมิสารสนเทศน้ี เพื่อใชในการตรวจสอบขอมูลภูมิสารสนเทศใหเปนไปตาม
มาตรฐาน เพื่อใหผูใชสามารถนําขอมูลเหลานี้มาใชในการแลกเปล่ียนและใชรวมกันได 

 1.2)  การนําไปใช 
 มาตรฐานน้ี เปนข้ันตอนในการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐาน และการทดสอบ ซ่ึงมี
กิจกรรมหลักดงันี้ 
  1.2.1) การกําหนด ATS สําหรับการไดมาตรฐานของชุดมาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
  1.2.2) การกําหนดวิธีการทดสอบ สําหรับการไดมาตรฐานของชุดมาตรฐาน            
ภูมิสารสนเทศ 
  1.2.3) ข้ันตอนการประเมินการไดมาตรฐาน โดยทดสอบกับไคลแอนทในหองทดลอง 
และสรุปเปนรายงานการทดสอบมาตรฐาน 

 1.3)  ขอบเขตการศึกษา 
 มาตรฐานน้ี เปนการกําหนดขอกําหนด และใหแนวทาง ข้ันตอนในการดําเนินการให
เปนไปตามมาตรฐานเทานั้น ดังนั้น มาตรฐานน้ีจะมีเพียงขอมูลท่ีจําเปนเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค คือ 
  1.3.1) เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันในการทดสอบวาวิธีการนั้นไดมาตรฐาน 
  1.3.2) เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบผลลัพธท่ีเกิดจากการทดสอบในสถานท่ีท่ีแตกตาง
กัน ท่ีเวลาท่ีแตกตางกัน วาใหผลลัพธเชนเดียวกัน 
  1.3.3) สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนความรูดานมาตรฐานระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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 ในภาคผนวก B ไดมีการใหขอบเขตการรับรอง ซ่ึงเปนข้ันตอนในการจัดการใหเปนไป
ตามมาตรฐาน 

 1.4)  ขอจํากัดในการศึกษา 
 ส่ิงท่ีอยูนอกขอบเขตมาตรฐานนี้ ไดแก 
  1.4.1)  การอธิบายขอกําหนดสําหรับการจดัซ้ือและขอตกลงอ่ืนๆ  
  1.4.2)  การทดสอบโดยใชเคร่ืองมือทดสอบซ่ึงเปนการประยุกต หรือระบบโดยเฉพาะ 
  1.4.3)  ชุดทดสอบท่ีไดรับการยอมรับสําหรับผูใช (acceptance testing) ชุดทดสอบ
สมรรถนะ (performance testing) และชุดทดสอบแบบ robustness (robustness testing)  
 ขอบขายงานที่กําหนดโดยมาตรฐานนี้ รวมถึงแนวคิดในชุดทดสอบท่ีสามารถปฏิบัติได 
(executable test suites: ETS) ดวย 

 

มาตรา 2  Conformance  

 2.1)  Conformance requirement  
 สําหรับขอกําหนดของการไดมาตรฐาน ในมาตรฐานน้ี กําหนดใหมี 2 กลุม คือ กลุม A จะ
เปนการกําหนดการไดมาตรฐานในดานคุณสมบัติเฉพาะ รวมถึงโครงสราง หรือวิธีการในทาง
ปฏิบัติ สวนกลุม B จะเปนการกําหนดการไดมาตรฐานของมาตราตางๆ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษา
ขอกําหนดสําหรับการไดมาตรฐานของโครงสรางในกลุม A ได ใน ISO 19106: Geographic 
information – Profiles (สําหรับการไดมาตรฐาน ไดกําหนดไวในภาคผนวก A) 

 2.2)  Abstract test suite  
  2.2.1  Test case for conformance class A  (ชุดทดสอบการไดมาตรฐาน กลุม A) 
   a) ทดสอบวัตถุประสงค (test purpose): ตรวจสอบการไดมาตรฐานกับชุดมาตรฐาน
ดานภูมิสารสนเทศ 
   b) ทดสอบวิธีการ (test method): ตรวจสอบรายละเอียดท้ังหมด รวมท้ังโครงสราง 
และการไดมาตรฐานซ่ึงมีอยูในมาตราสําหรับการไดมาตรฐานในชุดมาตรฐานภูมิสารสนเทศ มาตรา
สําหรับการไดมาตรฐานนี้ ไมควรแยกออกจากการไดมาตรฐานภายในชุดมาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
การทดสอบการไดมาตรฐาน ควรสอดคลองกับมาตรา 6 ในมาตรฐานน้ี สวนการทดสอบวิธีการ ควร
สอดคลองกับมาตรา 7 ในมาตรานี้ 
   c) อางอิง (reference): ISO 19105 
   d) ประเภทการทดสอบ (test type): ทดสอบประสิทธิภาพ (capability test) 
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  2.2.2  Test case for conformance class B  (ชุดทดสอบการไดมาตรฐาน กลุม B) 
   a) ทดสอบวัตถุประสงค: ตรวจสอบมาตราสําหรับการไดมาตรฐาน เขียนรูป
แบบอยางถูกตอง 
   b) ทดสอบวิธีการ: ตรวจสอบวา มาตราสําหรับการไดมาตรฐาน เขียนสอดคลอง
กับสวนบังคับ ภาคผนวก A ของมาตรฐานน้ี 
   c) อางอิง: ISO 19105  ภาคผนวก A 
   d) ประเภทการทดสอบ: ทดสอบประสิทธิภาพ 
 

มาตรา 3  Term and definitions  

 คําศัพทและคําจํากัดความ เปนรายการคําศัพทตางๆ ท่ีใชในมาตรฐานนี้ พรอมท้ัง
คําอธิบายความหมายของคําศัพทตางๆ ไดแก 

 3.1) abstract test case (กรณีศึกษาการทดสอบแบบนามธรรม) หมายถึง การทดสอบ
สําหรับขอกําหนดเฉพาะ ซ่ึงเปนพื้นฐานหลัก ท่ีเกิดจากขอสรุปท่ีไดรวบรวมจากการทดสอบการ
ปฏิบัติการหลายๆ คร้ัง กรณีศึกษาการทดสอบแบบนามธรรม ไมข้ึนอยูกับเคร่ืองมือและคาท่ีได 
ดังนั้น การทดสอบท่ีมีขอกําหนดอยางชัดเจน จะทําใหไดผลลัพธในทางปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3.2) abstract test method (วิธีการทดสอบแบบนามธรรม) หมายถึง วิธีการสําหรับการ
ทดสอบเคร่ืองมือวาไมข้ึนอยูกับกระบวนการทดสอบเฉพาะอันใดอันหนึ่ง 

 3.3) abstract test module (มอดูลการทดสอบแบบนามธรรม) หมายถึง ชุดของการ
ทดสอบแบบนามธรรมท่ีเกี่ยวของกันแบบเปนลําดับข้ัน 

 3.4) abstract test suite (ชุดทดสอบแบบนามธรรม) หมายถึง เกณฑในการวัดการทดสอบ
แบบนามธรรม ซ่ึงกําหนดขอกําหนดท้ังหมดไวเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยจะอธิบายอยูใน
มาตราสําหรับการไดมาตรฐาน 

 3.5) acceptance testing (ชุดทดสอบท่ีไดรับการยอมรับสําหรับผูใช) หมายถึง 
กระบวนการทีก่ําหนดวาเคร่ืองมือนั้น ตอบสนองเกณฑท่ีไดรับการยอมรับจากผูใช และผูใชสามารถ
กําหนดวาจะยอมรับเคร่ืองมือนั้นหรือไม 

 3.6) basic test (ชุดทดสอบเบ้ืองตน) หมายถึง ชุดทดสอบประสิทธิภาพเบ้ืองตน เพื่อตัด
cases ท่ีไมเปนไปตามมาตรฐานออก 
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 3.7) capability test (ชุดทดสอบประสิทธิภาพ) หมายถึง ชุดทดสอบท่ีกําหนดวา IUT 
สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของมาตรฐาน ซ่ึงไดอธิบายในการทดสอบวัตถุประสงค 

 3.8) conformance (การไดมาตรฐาน) หมายถึง การเปนไปตามขอกําหนดเฉพาะ 

 3.9) conformance assessment process (ข้ันตอนการประเมินการไดมาตรฐาน) หมายถึง 
ข้ันตอนการประเมินการไดมาตรฐานของเคร่ืองมือท่ีจะทําเปนมาตรฐาน 

 3.10) conformance clause (มาตราสําหรับการไดมาตรฐาน) หมายถึง มาตราท่ีกําหนดส่ิง
ท่ีจําเปนเพื่อใหครอบคลุมขอกําหนดท้ังหมดของมาตรฐาน 

 3.11) conformance testing (การทดสอบการไดมาตรฐาน) หมายถึง การทดสอบผลลัพธท่ี
กําหนดขอบเขตวา ผลผลิตใดเปนเคร่ืองมือท่ีเปนมาตรฐาน 

 3.12) conformance test report (รายงานการทดสอบการไดมาตรฐาน) หมายถึง ผลสรุป
ของการไดมาตรฐานของมาตรฐานน้ัน ซ่ึงมีรายละเอียดท้ังหมดของการทดสอบท่ีสนับสนุนขอสรุป
ท้ังหมดท่ีกําหนดให 

 3.13) conforming implementation (เคร่ืองมือท่ีเปนมาตรฐาน) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีตอบสนอง
ขอกําหนด 

 3.14) executable test case (กรณีทดสอบท่ีสามารถปฏิบัติได) หมายถึง การทดสอบเฉพาะ
ของเครื่องมือท่ีสอดคลองกับขอกําหนดเฉพาะ  

 3.15) ETS: executable test suite (ชุดทดสอบท่ีสามารถปฏิบัติได) หมายถึง ชุดสําหรับ
ทดสอบปฏิบัติการ 

 3.16) fail verdict (คําตัดสินวาไมเปนไปตามมาตรฐาน) หมายถึง การทดสอบท่ีไดรับคํา
ตัดสินวาไมไดมาตรฐาน 

 3.17) falsification test (การทดสอบขอผิดพลาด) หมายถึง การทดสอบเพ่ือหาขอผิดพลาด
ในเคร่ืองมือ ถาเกิดขอผิดพลาดข้ึน อาจจะทําการตัดเครื่องมือนั้นออก เนื่องจากไมเปนไปตาม
มาตรฐาน อยางไรก็ตาม ถึงแมจะไมมีขอผิดพลาด ก็ไมจําเปนวาจะตองไดมาตรฐานเสมอไป การ
ทดสอบขอผิดพลาด  สามารถแสดงเพียงวา ไมเปนไปตามมาตรฐานเทานั้น ดังนั้น จึงตอง
เปรียบเทียบกับการตรวจสอบการทดสอบ เนื่องจากปญหาดานเทคนิคและเศรษฐกิจ การทดสอบ
ขอผิดพลาดสวนใหญ ดัดแปลงจากวิธีการทดสอบการไดมาตรฐาน 
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 3.18) implementation (เคร่ืองมือ) หมายถึง รายละเอียดท่ีจะตองคํานึงถึง สําหรับชุด
มาตรฐานภูมิสารสนเทศ จะรวมถึงการบริการ และชุดขอมูลทางภูมิสารสนเทศ 

 3.19) ICS: Implementation Conformance Statement (รายงานการไดมาตรฐานของ
เคร่ืองมือ) หมายถึง รายงานรายละเอียดขอมูลท่ีทําใหเคร่ืองมือไดมาตรฐาน 

 3.20) IXIT: Implementation eXtra Information for Testing (การทดสอบสําหรับขอมูล
พิเศษ) หมายถึง รายงานท่ีแสดงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ IUT และตอบสนอง SUT ซ่ึงสามารถทดสอบ
ในหองปฏิบัติการ เพื่อหาชุดทดสอบท่ีเหมาะสม เปรียบเทียบกับ IUT 

 3.21) inconclusive verdict (คําตัดสินท่ียังไมช้ีขาด) หมายถึง คําตัดสินการทดสอบ ซ่ึงยัง
ไมทราบวาจะผานการไดมาตรฐานหรือไม 

 3.22) non-conformance (การไมไดมาตรฐาน) หมายถึง การไมเปนไปตามขอกําหนด
เฉพาะ 

 3.23) pass verdict (คําตัดสินวาไดมาตรฐาน) หมายถึง คําตัดสินการทดสอบวาเปนไป
ตามมาตรฐาน 

 3.24) performance testing (ชุดทดสอบสมรรถนะ) หมายถึง การวัดผลลักษณะสมรรถนะ
ของ Implementation Under Test (IUT) เชน ปริมาณงานท่ีได การตอบสนอง ฯลฯ ภายใตเง่ือนไข
ตางๆ (ชุดทดสอบนี้ ไมใชสวนหนึ่งของการทดสอบการไดมาตรฐาน) 

 3.25) robustness testing (ชุดทดสอบแบบ robustness) หมายถึง กระบวนการที่กําหนดวา 
IUT จะประมวลผลขอมูลซ่ึงมีขอผิดพลาด ไดดีมากนอยเทาใด 

 3.26) SUT: System Under Test (ระบบท่ีอยูภายใตการทดสอบ) หมายถึง ขอกําหนดดาน
คอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร และระบบการส่ือสาร ท่ีสนับสนุน IUT 

 3.27) testing laboratory (การทดสอบในหองปฏิบัติการ) หมายถึง องคกรท่ีทําหนาท่ีใน
กระบวนการประเมินการไดมาตรฐาน 

 3.28) verification test (การตรวจสอบการทดสอบ) หมายถึง การทดสอบท่ีถูกพัฒนาข้ึน 
เพื่อพิสูจนอยางเขมงวดวา IUT นั้นถูกตอง 
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มาตรา 4  Abbreviated terms 

 เปนรายการคํายอตางๆ ท่ีใชในมาตรฐานน้ี พรอมท้ังคําอธิบายความหมายของคํายอตางๆ 

 4.1)  ATS:  Abstract Test Suite 

 4.2)  ETS:  Executable Test Suite 

 4.3)  ICS:  Implementation Conformance Statement 

 4.4)  IUT:  Implementation Under Test 

 4.5)  IXIT: Implementation eXtra Information for Testing 

 4.6)  SUT:  System Under Test 

 

มาตรา 5  General framework of conformance 
 5.1  Introduction 
 ในบริบทของชุดมาตรฐานภูมิสารสนเทศ ขอกําหนดของการไดมาตรฐาน ถูกกําหนดอยู
ในมาตราสําหรับการไดมาตรฐานในแตละมาตรฐาน 

 5.2  Conformance clause 
 ในชุดมาตรฐานภูมิสารสนเทศ จะมีมาตราสําหรับการไดมาตรฐาน ซ่ึงจะกําหนด
ขอกําหนดท้ังหมดใหเปนไปตามมาตรฐาน มาตราสําหรับการไดมาตรฐาน จะชวยในการทดสอบ
การไดมาตรฐาน ขอกําหนดของมาตราสําหรับการไดมาตรฐาน แสดงไวในภาคผนวก A 

 5.3  Conformance requirements 
 ขอกําหนดการไดมาตรฐาน แบงไดเปน 
  a) Mandatory requirements (ขอกําหนดท่ีเปนขอบังคับ): ควรจะปฏิบัติตามในทุกกรณี 
  b) Conditional requirements (ขอกําหนดท่ีเปนเง่ือนไข): ควรจะปฏิบัติตามในกรณีท่ี
เปนเง่ือนไขไปสูการใชงานเฉพาะ 
  c) Optional requirements (ขอกําหนดท่ีเปนทางเลือก): อาจจะเลือกเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสม เพื่อนําไปปฏิบัติ 

 

 



การศึกษาเอกสารมาตรฐานเบื้องตน   

 

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาเบ้ืองตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211  
ดานมาตรฐาน ISO 19105: Conformance and Testing 

12 

 นอกจากนี้ ขอกําหนดการไดมาตรฐาน ยังแบงไดเปน 
  a) Positively (ทางบวก): ขอกําหนดท่ีควรปฏิบัติ 
  b) Negatively (ทางลบ): ขอกําหนดท่ีไมควรปฏิบัติ 
 การจัดการเซตทางเลือก เพื่อกําหนดเซตยอยของมาตรฐาน เชน Profile (โพรไฟล) การ
แบงกลุมการไดมาตรฐาน แสดงในภาคผนวก A 

 5.4  Implementation conformance statement 
 การประเมินการไดมาตรฐานของเคร่ืองมือ จะรายงานทางเลือก ท่ีทําใหสําเร็จ ซ่ึงจะ
ทดสอบเคร่ืองมือใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ และขอกําหนด
ท้ังหมด รายงานนี้ถูกเรียกวา Implementation Conformance Statement: ICS (ขอกําหนดการได
มาตรฐานของเคร่ืองมือ) รายงานนี้จะมีเพียงทางเลือก ภายในกรอบงานของขอกําหนดเฉพาะท่ี
เกี่ยวของกับชุดมาตรฐานภูมิสารสนเทศ รายงานจะไมรวมถึงทางเลือกภายนอกกรอบงาน  
 รายงานจะแสดงการทดสอบในหองปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งข้ึน โดยใชระบบ
ท่ีอยูภายใตการทดสอบ (SUT) สําหรับใชในการประเมินการไดมาตรฐาน และชวยกําหนดขอบเขต
ของการทดสอบหลัก 
 รายงาน อาจจะถูกสรางจากการใชรายการ ICS ซ่ึงทดสอบในหองปฏิบัติการ โดยใช
แบบสอบถามขอบเขตของงาน ซ่ึงประสิทธิภาพของ SUT จะถูกรับรองในการทดสอบการได
มาตรฐาน  
 สําหรับ ICS สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี ISO 9646[2,3,4] และ ISO10303-31[5] 

 5.5  A conforming Implementation 
 เคร่ืองมือในการไดมาตรฐาน ควรจะตอบสนองขอกําหนดของการไดมาตรฐานในชุด
มาตรฐานภูมิสารสนเทศ และสอดคลองกับ ICS เคร่ืองมือควรผานการทดสอบท้ังหมด ซ่ึง
ประกอบดวย การทดสอบหลัก ซ่ึงตองสนับสนุนขอกําหนดท่ีเปนทางเลือกดวย เคร่ืองมือในการได
มาตรฐาน อาจจะสนับสนุนประสิทธิภาพดานอ่ืนๆ ท่ีไมไดอธิบายไวในมาตรฐานดวย 
 

มาตรา 6  Conformance testing methodology 

 6.1  Introduction 
 มาตรานี้ อธิบายวิธีการทดสอบการไดมาตรฐาน ซ่ึงจะมีการทดสอบหลายวิธีข้ึนอยูกบั
การนําไปใช  และขอมูลเพิ่มเติมท่ีผูใชเปนผูจัดทํา เม่ือมีการทดสอบในหองปฏิบัติการ 
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 6.2  Types of conformance tests 
  6.2.1  Overview 
  วัตถุประสงคของการทดสอบการไดมาตรฐาน เพื่อจะกําหนดวาเคร่ืองมือใด ควรถูก
ใชในการทดสอบเพ่ือใหไดมาตรฐาน และเปนไปตามขอกําหนดของแตละมาตรฐาน การทดสอบ
แบงเปน 2 ประเภท คือ 
   a) Basic test (การทดสอบข้ันพื้นฐาน) เปนการทดสอบเบ้ืองตน โดยใช IUT ถา 
ATS กําหนดใหการทดสอบนั้น ตองใชการทดสอบข้ันพื้นฐาน จะถือวาเปนการเร่ิมตนข้ันตอนการ
ประเมินการไดมาตรฐาน 
   b) Capability test (การทดสอบประสิทธิภาพ) เปนการทดสอบวา ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ IUT สอดคลองกับประสิทธิภาพของ ICS ซ่ึงตองมีการทดสอบเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพสูงสุดของมาตรฐาน 
   ATS กําหนดในมาตราสําหรับการไดมาตรฐาน ใหใชการทดสอบประสิทธิภาพ 
หรืออาจจะใชการทดสอบข้ันพื้นฐานก็ได ATS ไมไดกําหนดใหทุกการทดสอบข้ันพื้นฐาน ตองมี
การทดสอบประสิทธิภาพ บางกรณีอาจจะใชเฉพาะการทดสอบประสิทธิภาพ 

  6.2.2 การทดสอบข้ันพื้นฐาน เปนการทดสอบท่ีจํากัด IUT เพื่อกําหนดวาดําเนินการ
เหมาะสมที่จะผานการทดสอบหรือไม การทดสอบข้ันพื้นฐาน อาจอยูในรูปแบบนามธรรม หรือ
รูปแบบการปฏิบัติการก็ได โดยอาจกําหนดระดับการไดมาตรฐาน กอนท่ีจะตัดสินวาผานการ
ทดสอบประสิทธิภาพหรือไม การทดสอบข้ันพื้นฐาน เปนการทดสอบประสิทธิภาพอยางงาย มาตรา
สําหรับการไดมาตรฐานไดกําหนด กรณีท่ีควรที่ใชการทดสอบข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
   a) ใชสําหรับตรวจสอบกรณีท่ีไมเปนไปตามมาตรฐานอยางชัดเจน 
   b) ใชเปนข้ันตอนเบ้ืองตน เพื่อตัดสินวาควรใชการทดสอบประสิทธิภาพหรือไม 

  สวนกรณีท่ีไมควรใชการทดสอบข้ันพื้นฐานอยางเดียว คือ 
   a) ใชสําหรับตัดสินวา เปนเคร่ืองมือท่ีไดมาตรฐานหรือไม 
   b) ใชสําหรับรับรองวา มีการกําหนดสาเหตุท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน 

  6.2.3 การทดสอบประสิทธิภาพ เปนการทดสอบในทางปฏิบัติกับทุกขอกําหนดใน
มาตรฐาน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยอาจอยูในรูปแบบนามธรรม หรือรูปแบบการปฏิบัติการ
ก็ได การทดสอบประสิทธิภาพ ควรจะจัดใหมีการตรวจสอบขอบังคับ และทางเลือก ซ่ึงกําหนดอยู
ใน ICS เพื่อใหสนับสนุน IUT 
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  การทดสอบประสิทธิภาพ ควรใชเม่ือ 
   a) ใชสําหรับตรวจสอบประสิทธิภาพของ IUT วาสอดคลองกับขอกําหนดของการ
ไดมาตรฐานหรือไม 
   b) ใชสําหรับตรวจสอบสาเหตุท่ีทําใหไมเปนไปตามมาตรฐาน 

  สวนกรณีท่ีไมควรใชการทดสอบประสิทธิภาพ คือ 
   a) ใชทดสอบรายละเอียดของพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพของแตละ
เคร่ืองมือ 
   b) ใชสําหรับรับรองวา มีความสมบูรณ 
  ชุดทดสอบประสิทธิภาพแบบนามธรรม เปนมาตรฐานใน ATS 
 

 6.3  Implementation eXtra Information for Testing 
 การทดสอบสําหรับขอมูลพิเศษ ในการทดสอบ จะทดสอบในหองปฏิบัติการ ซ่ึงตองการ
ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ IUT มาใชในการทดสอบ ไคลแอนทควรจะใชการทดสอบสําหรับขอมูลพิเศษ 
(IXIT) โดยใชข้ันตอนการถามตอบจากรายการ IXIT 

 IXIT ควรประกอบดวย 
  a) ขอมูลเกี่ยวกับ IUT ซ่ึงตองใชในการทดสอบในหองปฏิบัติการ เพื่อใหสามารถ
ทดสอบ ETS ท่ีเหมาะสม เปรียบเทียบกับ IUT และวิเคราะหผล 
  b) การอางอิงเกี่ยวกับ ICS และขอมูลดําเนินการอ่ืนๆ 

 IXIT ไมควรจะขัดแยงกับ ICS  ดังนั้น ควรมีการตรวจสอบในระหวางการทดสอบ และ
ลบส่ิงท่ีไมสอดคลองออก ขณะท่ี ICS ใหขอมูลเกี่ยวกับการทดสอบในหองปฏิบัติการ เพื่อนิยามการ
ทดสอบหลัก IXIT จะใหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการทดสอบวาควรเปนอยางไร ในทางปฏิบัติจะให
รายละเอียดขององคกร และแนวคิดการเก็บใน SUT และวิธีการสําหรับการเขาถึงและปรับปรุง SUT 
นอกจากนี้ยังมีการเก็บคําส่ังระหวางแนวคิดของ IUT และมาตรฐาน ดังนั้น ควรจะมี IXIT หนึ่ง
สําหรับแตละข้ันตอนการประเมินการไดมาตรฐาน 

 สําหรับขอมูล IXIT เพิ่มเติม ดูไดท่ี ISO 9646[2,3,4] และ ISO10303-31[5] 

 

 

 



การศึกษาเอกสารมาตรฐานเบื้องตน   

 

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาเบ้ืองตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211  
ดานมาตรฐาน ISO 19105: Conformance and Testing 

15 

 6.4  Conformance assessment  
 6.4.1 Process overview 
 ข้ันตอนการประเมินการไดมาตรฐาน หมายรวมถึงกิจกรรมการทดสอบการไดมาตรฐาน
ท้ังหมด ท่ีจําเปนสําหรับการกําหนดการไดมาตรฐานของชุดมาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
 ข้ันตอนการประเมินการไดมาตรฐาน แบงเปน 4 สวน คือ 
  a)  การเตรียมการทดสอบ 
  b)  การทดสอบเปรียบเทียบ 
  c)  การวิเคราะหผล 
  d)  รายงานการทดสอบการไดมาตรฐาน 
 ข้ันตอนการประเมินการไดมาตรฐาน แสดงในภาพท่ี 2.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีมา: ISO 19105 Conformance and testing :2000 (E) 

ภาพท่ี 2.1  ข้ันตอนการประเมินการไดมาตรฐาน 
 
 6.4.2 Preparation for testing 
 การเตรียมการทดสอบ  มีข้ันตอนดังนี ้
  a)  ขอมูลการดําเนินการตางๆ 
  b)  ผลการทดสอบ ICS และ IXIT 
  c)  การกําหนดวิธีการทดสอบ และ ATS 
  d)  การตรวจสอบ ICS และการจัดการ โดยการวิเคราะหรายงานการไดมาตรฐานท่ี
ยอมรับขอกําหนดที่เกี่ยวของ 



การศึกษาเอกสารมาตรฐานเบื้องตน   

 

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาเบ้ืองตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211  
ดานมาตรฐาน ISO 19105: Conformance and Testing 

16 

  e)  การตรวจสอบ IXIT ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบเปรียบเทียบความสอดคลองกันกับ 
ICS 
  f)  การเลือกการทดสอบนามธรรมเบ้ืองตน และการกําหนดคาพารามิเตอร ท่ีใชเปนฐาน
ใน ICS และ IXIT 
  g)  การเตรียม SUT ซ่ึงไคลแอนทสามารถทดสอบดวยการทดสอบปฏิบัติการใน IUT 
กอนท่ีจะมีการทดสอบเปรียบเทียบ 
  h)  การเลือกการทดสอบแบบนามธรรมข้ันสุดทาย 

 ผลจากการเลือกการทดสอบนามธรรม และการกําหนดคาพารามิเตอร (ข้ัน f และ h) จะ
ไดผลคือ ETS ซ่ึง IUT และขอบเขตข้ันตอนการประเมินการไดมาตรฐาน จะถูกกําหนดไวและไม
สามารถเปล่ียนแปลงได ผลลัพธท่ีไดรับจะเปนความเห็นชอบระหวางไคลแอนทและการทดสอบใน
หองปฏิบัติการ 

 6.4.3  Test campaign 
 การทดสอบเปรียบเทียบ เปนข้ันตอนในการปฏิบัติการโดย ETS และบันทึกผลการ
ทดสอบทางปฏิบัติการ รวมถึงขอมูลท่ีเกี่ยวของ จะถูกบันทึกในสวนของการไดมาตรฐาน การนําเขา 
IUT และผลการทดสอบทางปฏิบัติการ จะถูกบันทึกดวย การบันทึกและการเก็บรักษาขอมูลท้ังหมด 
จะถูกเก็บไวใน IUT ระหวางท่ีมีการทดสอบเปรียบเทียบ ซ่ึงจําเปนสําหรับข้ันการวิเคราะหและการ
ตรวจสอบวัตถุประสงค 

 6.4.4   Analysis of results 
 การวิเคราะหผล ไดจากการประเมินผลการทดสอบทางปฏิบัติ เปรียบเทียบกับเกณฑคํา
ตัดสิน ซ่ึงมาจากการทดสอบแบบนามธรรม โดยอาจจะมีผลท่ีเหมือนกันบางสวนระหวางข้ันการ
ทดสอบเปรียบเทียบ และข้ันการวิเคราะห 
 คําตัดสินการทดสอบ เปนรายงานการไดมาตรฐาน หรือไมเปนไปตามมาตรฐาน หรือ
ไมไดช้ีขาด สวนใหญ คําตัดสินวาไดมาตรฐาน และคําตัดสินวาไมเปนไปตามมาตรฐาน จะเปนคํา
ตัดสินหลัก แตในบางกรณีอาจจะไมสามารถช้ีขาดได ดังนั้น การตัดสินวาจะใหคําตัดสินวาไม
เปนไปตามมาตรฐาน หรือคําตัดสินท่ียังไมช้ีขาดน้ัน แสดงอยูในขอมูลเสริม 

 a) “Pass verdict” (คําตัดสินวาไดมาตรฐาน) หมายถึง ผลการสังเกตการทดสอบท่ีแสดง
หลักฐานการไดมาตรฐาน  วาเปนไปตามขอกําหนดการไดมาตรฐาน  ซ่ึงผานการทดสอบ
วัตถุประสงค และไดรับการยอมรับจากมาตรฐานระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ รวมถึง ICS  
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 b) “Fail verdict” (คําตัดสินวาไมเปนไปตามมาตรฐาน) หมายถึง ผลการสังเกตการ
ทดสอบท่ีแสดงวาไมไดมาตรฐาน ซ่ึงไมผานการทดสอบวัตถุประสงค และไมไดรับการยอมรับจาก
มาตรฐานระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ  

 c) “Inconclusive verdict” (คําตัดสินท่ียังไมช้ีขาด) หมายถึง ผลการสังเกตการทดสอบท่ี
ยังไมสามารถช้ีไดวา ไดมาตรฐาน หรือไมเปนไปตามมาตรฐาน ซ่ึงเกิดข้ึนนอยมาก 

 การทดสอบคําตัดสิน ควรจะกําหนดผลการทดสอบโดยใชเกณฑคําตัดสินท่ีเกี่ยวกับชุด
ทดสอบแบบนามธรรมน้ัน การกําหนดการทดสอบคําตัดสิน ควรจะสังเคราะหจากขอสรุปท้ังหมด
ของ IUT 

 6.4.5  Conformance test report 
 ผลการทดสอบการไดมาตรฐาน ควรจะทําเปนรายงานการทดสอบการไดมาตรฐาน ซ่ึงจะ
ประกอบดวย 2 สวน คือ การสรุปและขอมูลรายละเอียดตางๆ กลาวคือ ในสวนแรก ควรจะเปนการ
สรุปสถานะการไดมาตรฐานของ IUT ท้ังหมด ซ่ึงมีคําตัดสินท่ีกําหนดใหมีการทดสอบทางปฏิบัติ
ในข้ันตอนการประเมินการไดมาตรฐาน สําหรับสวนท่ีสอง เปนเอกสารผลของการทดสอบทาง
ปฏิบัติท้ังหมด ซ่ึงอางอิงจากบันทึกผลการทดสอบ การอางอิงเปนข้ันตอนท่ีจําเปนสําหรับการ
ประเมินการไดมาตรฐานของมาตรฐานน้ี 

 6.5  Intrinsic properties of the conformance assessment process 
 ข้ันตอนการประเมินการไดมาตรฐานจากคุณสมบัติภายใน มีดังนี้ 

 6.5.1  Repeatability of results 
 การทําผลซํ้าๆ เพื่อความนาเช่ือของการทดสอบการไดมาตรฐาน ดังนั้น ผลจากการ
ทดสอบในทางปฏิบัติท่ีให SUT จึงควรเหมือนกันในทุกๆ คร้ัง และเปนผล ETS ท่ีสมบูณในทาง
ปฏิบัติแตละคร้ัง 

 6.5.2  Comparability of results 
 การเปรียบเทียบผล เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการทดสอบการไดมาตรฐาน ขอสรุป
ท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการไดมาตรฐานของ IUT ควรเปนอิสระตอกันในการทดสอบในหองปฏิบัติการ 
ข้ันตอนความเปนมาตรฐาน เกี่ยวของกับการทดสอบการไดมาตรฐาน ซ่ึงควรมีรายงานสรุปการ
เปรียบเทียบผลท่ีสอดคลองกับ IUT ซ่ึงจะทดสอบโดยผูจัดทํา (ฝายหนึ่ง) และผูใช (ฝายท่ีสอง) และ
อาจมีฝายท่ีสามในการทดสอบในหองปฏิบัติการ 
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 ปจจัยท่ีสําคัญท่ีควรจะพิจารณา มีดังนี้ 
  a) ควรระมัดระวังเร่ืองการออกแบบและการกําหนดคุณสมบัติของการทดสอบแบบ
นามธรรมที่แสดงขอกําหนดการไดมาตรฐานไมชัดเจน และการกําหนดคําตัดสิน ควรใหมีการ
ยืดหยุนท่ีเหมาะสม 
  b) ควรระมัดระวังเร่ืองข้ันตอนการกําหนดคุณสมบัติท่ีจะทดสอบในหองปฏิบัติการ 
เม่ือจําเปนตองมีการทําซํ้า 
  c) รายการในรายงานการทดสอบการไดมาตรฐาน 
  d) ควรระมัดระวังเร่ืองข้ันตอนการกําหนดคุณสมบัติท่ีจะเขียนรายงานการทดสอบการ
ไดมาตรฐาน 

 6.5.3  Auditability of results 
 การตรวจสอบผล เปนส่ิงท่ีจําเปนท่ีจะตองมีการตรวจสอบผลการทดสอบทางปฏิบัติจาก 
ETS เพื่อใหม่ันใจวาไดดําเนินการตามข้ันตอนท้ังหมดอยางถูกตอง โดยอาจจะมีการวิเคราะหผลโดย
ใชมือ หรืออัตโนมัติ ซ่ึงการนําผลเขาและออก ควรจะมีการบันทึกการทดสอบในแตละข้ัน 
หองปฏิบัติการทดสอบจะตองบันทึกผลของการไดมาตรฐานในแตละการทดสอบเปรียบเทียบ 
 

มาตรา 7  Test methods 

 7.1  Introduction  
 ขอมูลภูมิศาสตร เปนขอมูลท่ีซับซอนและมีหลายมุมมอง ซ่ึงสวนใหญครอบคลุมอยูใน
ชุดมาตรฐานภมิูสารสนเทศ ทําใหมาตรฐานดานเคร่ืองมือถูกคาดวาจะตอบสนองตอความแตกตาง
ในมุมมองตางๆ ดังนั้นจึงควรใชเคร่ืองมือท่ีตางกันในการทดสอบ 

 7.2  Approaches to conformance testing 

  7.2.1  บทนํา 
  วิธีการทดสอบใหไดมาตรฐาน มี 2 แบบ คือ  
   a) การตรวจสอบการทดสอบ คือ การใชวิธีในการทดสอบความถูกตองอยาง
เขมงวด ซ่ึงเคร่ืองมือการไดมาตรฐาน สามารถท่ีจะพิสูจนใหเห็นอยางชัดเจนและละเอียด  
   b) การใชวิธีการทดสอบขอผิดพลาด 

  วิธีการแรกถูกแนะนําใหใชในการทดสอบการไดมาตรฐานไดเม่ือจําเปน เนื่องจาก
มาตรฐานสวนใหญมีขนาดใหญและซับซอน ดังนั้น การตรวจสอบความถูกตองจึงทําไดยากท้ังใน
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เร่ืองของเทคนิค และงบประมาณ สวนการทดสอบขอผิดพลาด เปนวิธีท่ีไดรับการยอมรับมากกวา
ในทางปฏิบัติ วิธีนี้จะใชการตรวจสอบขอผิดพลาดของเคร่ืองมือ โดยพัฒนาชุดทดสอบเฉพาะ
สําหรับการทดสอบเคร่ืองมือในมาตรฐานน้ันๆ ซ่ึงในทางปฏิบัติ จะทําใหทราบวา เคร่ืองมือท่ีไม
ผานชุดทดสอบเฉพาะ ไมเปนไปตามมาตรฐานน้ัน อยางไรก็ตาม วิธีการน้ียังไมสามารถรับรองวา 
ชุดทดสอบท่ีนํามาใชทดสอบนั้น มีเนื้อหาครอบคลุมท้ังมาตรฐาน 
  ดังนั้น จึงควรใชวิธีการทดสอบท้ังสองแบบ เพื่อใหม่ันใจวาเปนไปตามมาตรฐานจริง 
โดยใหใชวิธีการทดสอบทางปฏิบัติแบบอัตโนมัติ โดยใชชุดซอฟตแวรปฏิบัติดําเนินการทดสอบ 
และใชการทดสอบดวยมือในการทดสอบขอผิดพลาด ดังนี้ 
  7.2.2  Automated test 
  การทดสอบแบบอัตโนมัติ เปนระบบซอฟตแวรท่ีมีท้ังการทดสอบการตรวจสอบ และ
การทดสอบขอผิดพลาด นอกจากนี้ยังมีการทดสอบประเภทขอมูล (เชน การทดสอบรูปแบบขอมูล) 
หรืออาจมีการทดสอบเฉพาะขอมูลภูมิสารสนเทศ เชน ระบบซอฟตแวรท่ีสามารถตรวจสอบชุดของ
ขอมูลเวกเตอรวาเปนโพลีกอนรูปปด โดยอาจมีวิธีการทดสอบหลายแบบ ซ่ึงตองจัดทําเปนรายงานดวย 
  7.2.3  Manual test 
  การทดสอบดวยมือ จะใชเม่ือการทดสอบแบบอัตโนมัติมีความซับซอนมาก และการ
ตัดสินของผูจัดทํา โดยไคลแอนทและผูเกี่ยวของท่ีตองการทดสอบการไดมาตรฐานน้ี อาจจะรวมกัน
ทดสอบผลลัพธและเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีนําเขา การทดสอบดวยมือนี้ ควรใชสําหรับมาตรฐานท่ี
การทดสอบแบบอัตโนมัติไมสามารถใชได ส่ิงสําคัญท่ีตองพิจารณาในการใชแบบทดสอบน้ี คือ 
เกณฑท่ีกําหนดในการทดสอบ 

 7.3  Areas of geographic information for conformance testing 
 ขอบเขตสําหรับชุดขอมูลและการบริการภมิูศาสตรท่ีนํามาใช มีดังนี ้
  a) โมเดลขอมูลภูมิศาสตร รวมท้ังโครงสรางเชิงพื้นท่ี โครงสรางเชิงเวลา เกณฑในการ
ประยุกตโครงสราง และการปฏิบัติการเชิงพื้นท่ี 
  b) การบริหารขอมูลภูมิศาสตร รวมท้ังบัญชีรายช่ือ การอางอิงเชิงพื้นท่ีโดยใชพิกัด 
การอางอิงเชิงพื้นท่ีแบบพิกัดภูมิศาสตร หลักการตรวจสอบคุณภาพ หลักการประเมินคุณภาพ และ 
metadata 
  c) การบริการเชิงตําแหนง การแสดงภาพ การเขารหัส และบริการอ่ืนๆ 
  d) มาตรฐานดานโพรไฟลและฟงกช่ันอ่ืนๆ 
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มาตรา 8  Abstract test suites and executable test suites 

 8.1  Introduction 
 ชุดทดสอบแบบนามธรรม (ATS) ในมาตราสําหรับการไดมาตรฐาน มีโครงสรางท่ีเปน
ลําดับข้ัน ประกอบดวย มอดูลการทดสอบนามธรรม และกรณีศึกษาการทดสอบนามธรรม โดย
กรณีศึกษาจะอยูระดับลางสุดในลําดับข้ัน สวนมอดูลการทดสอบ จะใชในการแบงกรณีศึกษาและ
มอดูลการทดสอบอ่ืน ดังตัวอยางในภาพท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ISO 19105 Conformance and testing :2000 (E) 

ภาพท่ี 2.2  ตัวอยางโครงสรางลําดับข้ันของชุดทดสอบแบบนามธรรม (ATS) 
 
 ชุดทดสอบแบบนามธรรมแตละแบบ ถูกจัดทําข้ึนเพื่อทดสอบวัตถุประสงคในมาตรฐาน
นั้น ภายในโครงสรางลําดับข้ันของ ATS ประกอบดวยมอดูลการทดสอบ และกรณีศึกษาการ
ทดสอบ โดยมอดูลการทดสอบสวนใหญจะใชสําหรับการพัฒนาหลัก หรือเพื่อใหเขาใจ ATS ซ่ึงจะ
ประกอบดวยกรณีศึกษาต้ังแต 0 กรณีข้ึนไป ชุดทดสอบการปฏิบัติ (ETS) เปนสวนหนึ่งของ ATS 
ซ่ึงมีการกําหนดคาพารามิเตอรท่ีเปนคาเฉพาะ 
 มาตราสําหรับการไดมาตรฐานของแตละมาตรฐานภูมิสารสนเทศ จะอธิบาย ATS ซ่ึงมี
ลําดับข้ันดังนี้ 
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 8.2  Test purposes 
 มอดูลการทดสอบนามธรรม หรือกรณีศึกษาการทดสอบนามธรรม ควรจะมีวัตถุประสงค
ในการทดสอบ เพื่อใหสามารถอธิบายวัตถุประสงคไดอยางถูกตอง 
 ตัวอยาง การทดสอบเสนรูปปด คือ สวนของเสนท่ีมาบรรจบกัน 
 วัตถุประสงคในการทดสอบ เปนรากฐานของมอดูล ATS ซ่ึงจะกลายเปนการทดสอบ
วัตถุประสงคของ ATS ดวย 

 8.3  Abstract test cases 
 กรณีศึกษาการทดสอบแบบนามธรรม ควรจะสนองตอบขอกําหนดของวัตถุประสงคใน
การทดสอบโดยจะใชเปนพื้นฐานในการสรางกรณีศึกษาการทดสอบทางปฏิบัติ และเปน IUT ท่ีเปน
อิสระตอกัน 
 กรณีศึกษาการทดสอบแบบนามธรรม ประกอบดวย 
  a)  การกําหนดกรณกีารทดสอบ 
  b)  วัตถุประสงคในการทดสอบ 
  c)  วิธีการทดสอบ (รวมท้ังเกณฑในการตัดสิน) 
  d)  ประเภทของการทดสอบ (การทดสอบข้ันพื้นฐาน หรือการทดสอบประสิทธิภาพ) 

 8.4  Exceutable test cases 
 กรณีศึกษาการทดสอบทางปฏิบัติ ประกอบดวย 
  a)  การกําหนดกรณกีารทดสอบ 
  b)  วัตถุประสงคในการทดสอบ 
  c)  วิธีการทดสอบ (รวมท้ังเกณฑในการตัดสิน) 
  d)  การอางอิง ATS เฉพาะ 
  e) คาพารามิเตอร 

 8.5  Relationship between abstract and executable test cases 
 กรณีศึกษาการทดสอบทางปฏิบัติ ไดมาจากกรณีศึกษาการทดสอบนามธรรม ซ่ึงจะถูก
ดําเนินการใน IUT ผลของกรณีศึกษาการทดสอบทางปฏิบัติ เปนคาของพารามิเตอรในกรณี
การศึกษาการทดสอบนามธรรม การทดสอบทางปฏิบัติอาจจะเปนเพียงแตละ IUT 
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Annex A (normative):  Conformance clauses 
 ในภาคผนวก A  (ขอมูลบังคับ) จะกลาวถึงชุดทดสอบการไดมาตรฐาน ดังนี้ 

 A.1  Introduction 
 ในชุดมาตรฐานภูมิสารสนเทศ จะเห็นวาการทดสอบ จะถูกจัดใหอยูในมาตรา 2 เนื่องจาก
การกําหนดการไดมาตรฐานใหชัดเจนเปนส่ิงท่ีจําเปน 
 มาตราสําหรับการไดมาตรฐาน จะชวยในการทดสอบการไดมาตรฐาน โดยเม่ือมีการ
ตรวจสอบเคร่ืองมือวาเปนไปตามมาตรฐานหรือไม มาตราสําหรับการไดมาตรฐานจะเปนการ
ทดสอบแรกท่ีจะตัดสินวาจะตรวจสอบเคร่ืองมือนั้นหรือไม ดังนั้น ถามีการกําหนดมาตราสําหรับ
การไดมาตรฐานอยางชัดเจน จะทําใหงายตอการทดสอบการไดมาตรฐาน ภาคผนวกนี้ จะเปน
แนวทางในการเขียนมาตราสําหรับการไดมาตรฐานของแตละมาตรฐาน 

 A.2  Simple conformance clauses 
 มาตราสําหรับการไดมาตรฐานอยางงาย คือ มาตราสําหรับการไดมาตรฐานท่ีเร่ิมจาก
ตรวจสอบขอกําหนดท่ีจะทําใหเปนไปตามมาตรฐาน มาตราสําหรับการไดมาตรฐาน จะเขียนดังนี้ 

 2.   Conformance 
  2.1  Conformance requirement (s) 
  ผลิตภัณฑใดๆ ท่ีตองการไดมาตรฐานในชุดมาตรฐานนี้ ตองผานขอกําหนดท้ังหมด ท่ี
ไดอธิบายในชุดทดสอบแบบนามธรรม (คํานิยามของชุดทดสอบแบบนามธรรม ปรากฏใน ISO 
19105) 
  2.2  Abstract test suite  (ATS follow here)  
  ขอกําหนดจริงท้ังหมดจะอยูในสวนของชุดทดสอบแบบนามธรรม ถา ATS เร่ิมมี
ขนาดใหญ อาจจะใหอยูในภาคผนวกขอบังคับ ในกรณีนี้ มาตราสําหรับการไดมาตรฐาน (ในมาตรา 
2) จะแสดงวาจะใหสวนนี้ปรากฏอยูตรงไหน วิธีการเขียน ATS อยูในมาตรา A. 4 

 A.3  Conformance clauses with classes and levels 
 การแบงกลุมการไดมาตรฐาน อาจจะมีขอกําหนดท่ีแตกตางกัน ดังนั้น จึงมีการกําหนด
กลุมท่ีตองการ เปนสวนบังคับ ซ่ึงจะมีการแบงกลุมในมาตราสําหรับการไดมาตรฐาน ดังนี้ 
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 2.   Conformance 
  2.1  Conformance requirement (s) 
  มาตรฐานระดับนานาชาติ ไดแบงกลุมการไดมาตรฐานเปน 3 กลุม คือ กลุม A กลุม B 
และกลุม C ผลิตภัณฑใดๆ ท่ีตองการไดมาตรฐานหนึ่งๆ ในกลุมนี้ ตองผานขอกําหนดท้ังหมด ท่ีได
อธิบายในชุดทดสอบนามธรรม ดังนี้ 

  2.2  Abstract test suite for conformance class A 
  (ATS สําหรับการไดมาตรฐาน กลุม A แสดงท่ีนี่) 

  2.3  Abstract test suite for conformance class B 
  (ATS สําหรับการไดมาตรฐาน กลุม B แสดงท่ีนี่) 

  2.4  Abstract test suite for conformance class C 
  (ATS สําหรับการไดมาตรฐาน กลุม C แสดงท่ีนี่) 

 ขอกําหนดของการไดมาตรฐานในแตละกลุม อาจมีบางสวนท่ีเหมือนกัน เนื่องจากมีการ
ใช ATS รวมกัน 

 สวนการแบงระดับการไดมาตรฐาน เปนการแบงกลุมเฉพาะไปอีก ซ่ึงสามารถบอกวา
ระดับใดสูงกวา หรือตํ่ากวา ตอไปนี้เปนตัวอยางการแบงระดับการไดมาตรฐาน ดังนี้ 

 2.   Conformance 
  2.1  Conformance requirement (s) 
  มาตรฐานระดับนานาชาติ ไดแบงระดับการไดมาตรฐานเปน 3 ระดับ ผลิตภัณฑใดๆ 
ท่ีตองการไดมาตรฐาน 1 ใน 3 ระดับนี้ ตองผานขอกําหนดท้ังหมด ท่ีไดอธิบายในชุดทดสอบ
นามธรรม ดังนี้ 

  2.2 Abstract test suite for conformance level 1 (ระดับตํ่า) 
  (ATS สําหรับการไดมาตรฐาน ระดับ 1 แสดงท่ีนี่) 

  2.3 Abstract test suite for conformance level 2 (ระดับกลาง) 
  (ATS สําหรับการไดมาตรฐาน ระดับ 2 แสดงท่ีนี่) 

  2.4 Abstract test suite for conformance level 3 (ระดับสูง) 
  (ATS สําหรับการไดมาตรฐาน ระดับ 3 แสดงท่ีนี่) 



การศึกษาเอกสารมาตรฐานเบื้องตน   

 

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาเบ้ืองตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211  
ดานมาตรฐาน ISO 19105: Conformance and Testing 

24 

 ระดับการไดมาตรฐานท่ีแตกตางกัน จะมีหัวขอในการทดสอบท่ีแตกตางกัน คือ ระดับตํ่า
จะมีหัวขอในการทดสอบนอยกวาระดับสูง 
 
 A.4  How to structure an abstract test suite 
  A.4.1  Introduction 
  ATS จะถูกแสดงเปนโครงสรางแบบลําดับข้ันของมอดูลการทดสอบนามธรรม และ
กรณีศึกษาการทดสอบนามธรรม องคประกอบของมอดูลการทดสอบนามธรรม หรือกรณีศึกษา คือ 
วัตถุประสงคในการทดสอบ ซ่ึงโครงสรางของ ATS จะเร่ิมจากการตั้งวัตถุประสงคในการทดสอบ 

  ตัวอยางตอไปนี้ เปนการแสดงโครงสรางของ ATS โดยใช ISO 19113: Geographic 
information –Quality principles (ตัวอยางนี้ ไมใชมาตราสําหรับการไดมาตรฐานจริงของ ISO 
19113) 

  A.4.2  Identifying test purpose 
  ส่ิงแรกท่ีควรทํา คือการกําหนดวัตถุประสงคหลักในการทดสอบ ซ่ึงจะกลายเปน
วัตถุประสงคในการทดสอบใน ATS โดยตองมีความเฉพาะ เชนคําถามตอไปนี้ 
  คําถาม :  “มาตรานี้ มีความเฉพาะในดานใด” 
  คําตอบ:  “เปนการกําหนดดาน Quality” 
  ดังนั้น วัตถุประสงคในการทดสอบใน ATS คือ ATS สําหรับ Quality principles ซ่ึงจะ
ตรวจสอบการไดมาตรฐาน โดยการกําหนด Quality principles เปนตน 

  A.4.3  Decomposing test purpose 
  การกําหนดวัตถุประสงคยอยในการทดสอบ จะทําหลังจากมีการกําหนดวัตถุประสงค
หลักแลว ซ่ึงจะกลายเปนวัตถุประสงคยอยในการทดสอบใน ATS เชน 
  สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชในการทดสอบการไดมาตรฐาน ใชขอกําหนดอะไรในการ
ตอบสนอง 
  ในกรณีตัวอยาง Quality principles คําตอบอาจจะเปน ควรจะมีองคประกอบของคุณภาพ
ขอมูล และองคประกอบท่ัวไปของคุณภาพขอมูล ดังนั้น จะเห็นวา มี 2 คําตอบท่ีตองตรวจสอบ คือ 
ตรวจสอบการไดมาตรฐานขององคประกอบคุณภาพขอมูล และตรวจสอบองคประกอบท่ัวไปของ
คุณภาพขอมูล 
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  A.4.4  Repeating identification and decomposition of test purposes 
  การกําหนดวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงคยอยในการทดสอบซํ้าๆ กัน เปน
ข้ันตอนท่ีควรทําอยางตอเนื่องจนครบทุกวัตถุประสงคท่ีตองการทดสอบ เชน กรณีศึกษาการ
ทดสอบแบบนามธรรม ในกรณีตัวอยาง Quality principles องคประกอบคุณภาพขอมูล อาจจะแยก
เปนองคประกอบยอยของคุณภาพขอมูล และวิธีการจัดการคุณภาพขอมูล ซ่ึงจะปรากฏอยูใน
กรณีศึกษาการทดสอบแบบนามธรรม สวนองคประกอบท่ัวไปของคุณภาพขอมูล อาจแยกเปน
องคประกอบยอย คือ วัตถุประสงค การแบงประเภท และการใชงาน ซ่ึงท้ังหมดจะปรากฏอยูใน
กรณีศึกษาการทดสอบแบบนามธรรมเชนเดียวกัน 

  A.4.5  Making the hierarchical structure 
  การกําหนดโครงสรางลําดับข้ัน จะใชเม่ือวัตถุประสงคในการทดสอบท้ังหมด ถูก
แบงยอยเปนกรณีศึกษาการทดสอบแบบนามธรรม วัตถุประสงคในการทดสอบจะถูกเก็บในรูปแบบ 
ATS ของมาตรฐาน ATS สุดทายสําหรับ Quality principles แสดงไดตัวอยางขางลางนี้ 

  2.2  Abstract test suite 
   2.2.1  การทดสอบมอดูลของ quality principles 
    2.2.1.1  Quality principles 
     a) ทดสอบวัตถุประสงค: ตรวจสอบการไดมาตรฐาน ขอกําหนดของ Quality 
principles 
     b) ทดสอบวิธีการ: ตรวจสอบ 2 องคประกอบ คือ องคประกอบคุณภาพ
ขอมูล และองคประกอบท่ัวไปของคุณภาพขอมูล 
     c) อางอิง: ISO 19113  มาตรา *.* 
     d) ประเภทการทดสอบ:  ข้ันพื้นฐาน 

    2.2.1.2  กรณีศึกษาการทดสอบองคประกอบคุณภาพขอมูล 
     a) ทดสอบวัตถุประสงค: ตรวจสอบการไดมาตรฐานขอกําหนดของ 
องคประกอบคุณภาพขอมูล 
     b) ทดสอบวิธีการ: ตรวจสอบ 2 องคประกอบยอย คือ ตรวจสอบขอกําหนด
ขององคประกอบคุณภาพขอมูล และวิธีการจัดการคุณภาพขอมูล 
     c) อางอิง: ISO 19113  มาตรา *.* 
     d) ประเภทการทดสอบ:  ข้ันพื้นฐาน 
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    2.2.1.3  กรณีศึกษาการทดสอบองคประกอบท่ัวไปของคุณภาพขอมูล 
     a) ทดสอบวัตถุประสงค: ตรวจสอบการไดมาตรฐานขอกําหนดของ 
องคประกอบท่ัวไปของคุณภาพขอมูล 
     b) ทดสอบวิธีการ: ตรวจสอบ 3 องคประกอบยอย คือ ตรวจสอบขอกําหนด
ของวัตถุประสงค การแบงประเภท และการใชงาน 
     c) อางอิง: ISO 19113  มาตรา *.* 
     d) ประเภทการทดสอบ:  ข้ันพื้นฐาน 

  A.4.6  Note on test methods 
  หมายเหตุประกอบในวิธีการทดสอบ เปนการอธิบายวิธีการทดสอบของมอดูลชุด
ทดสอบแบบนามธรรม ซ่ึงประกอบดวยการอางอิงมาตราอ่ืนๆ รวมถึงรายงานวาส่ิงใดควรเปน
ขอบังคับ ทางเลือก หรือเง่ือนไข การกําหนดวิธีการทดสอบ ควรกลาวในกรณีศึกษาการทดสอบ
แบบนามธรรม 

  A.4.7  Reference to main clauses and test types 
  การอธิบายวิธีการทดสอบสําหรับมอดูลการทดสอบนามธรรม ซ่ึงอางอิงไปยังมาตรา
อ่ืน ซ่ึงอาจจะเปนขอบังคับ เง่ือนไข หรือทางเลือก ดังนั้น การกําหนดวิธีการทดสอบ ควรอยูใน
กรณีศึกษาการทดสอบ และอางอิงไปยังมาตราหลักและประเภทการทดสอบ 

  นอกจากนี้ การทดสอบวัตถุประสงคและทดสอบวิธีการ ควรจะมีการอางอิงและ
ประเภทการทดสอบอยูใน ATS ดวย  

  A.4.8  Template for abstract test modules 
  Template ตอไปนี้ ใชสําหรับมอดูลการทดสอบนามธรรม 
   2.2.X  Test module for XX 
    2.2.X.1  XXX 
    a) ทดสอบวัตถุประสงค: [ทดสอบวัตถุประสงค] 
    b) ทดสอบวิธีการ: [ทดสอบวิธีการ] 
    c) อางอิง: ISO 191XX  มาตรา X.X 
    d) ประเภทการทดสอบ:  ข้ันพื้นฐาน/ ข้ันประสิทธิภาพ 

    2.2.X.2  [องคประกอบในการทดสอบกรณีศึกษา/ มอดูล] 

    2.2.X.3  [องคประกอบในการทดสอบกรณีศึกษา/ มอดูล] 
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  A.4.9  Template for abstract test cases 
  Template ตอไปนี้ ใชสําหรับกรณีศึกษาการทดสอบนามธรรม 
   2.2.X  Test case for  XX 
    a) ทดสอบวัตถุประสงค: [ทดสอบวัตถุประสงค] 
    b) ทดสอบวิธีการ: [ทดสอบวิธีการ] 
    c) อางอิง: ISO 191XX  มาตรา X.X 
    d) ประเภทการทดสอบ:  ข้ันพื้นฐาน/ ข้ันประสิทธิภาพ 

 
Annex  B  (informative): Supporting organizations 

 B.1  Purpose 
 วัตถุประสงคของภาคผนวกนี้ เพื่อประชาสัมพันธโครงการการไดมาตรฐานสําหรับชุด
มาตรฐานภูมิสารสนเทศ และสงเสริมองคกรท่ีมีสวนสนับสนุนสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี 
ISO/IEC 17025[1] 

 B.2  Background 
 ภาคผนวกนี้ ไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการแหงชาติและนานาชาติ ท่ีตองการให
ใบรับรองในสวนท่ีมี ไดมาตรฐานทางดานภูมิสารสนเทศ  

 B.3  Responsible authorities 

 สวนนี้จะแสดงถึงองคกรท่ีทําหนาท่ีในการดูแลดานการไดมาตรฐาน ซ่ึงจะมีหลายองคกร 
ท้ังในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ซ่ึงเกี่ยวของกับการทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน 
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ท่ีมา: ISO 19105 Conformance and testing :2000 (E) 

ภาพท่ี B.1  โครงสรางการไดมาตรฐานในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
 
 

 B.4  Control  board 
 คณะกรรมการควบคุม จัดต้ังข้ึนเพื่อใหตัดสิน เม่ือมีการแปลความหมายท่ีแตกตางกัน ซ่ึง
จะใช ATS สําหรับทดสอบการไดมาตรฐาน โดยจะเปนอิสระจากคณะกรรมการ ISO/TC 211 และ
ชวยในการทดสอบในหองปฏิบัติการ เพื่อแปลขอกําหนดทางเทคนิคใน ATS 

 B.5  Accreditation  body 
 การตั้งมาตรฐาน เปนข้ันตอนท่ีผานการทดสอบจากหองปฏิบัติการอยางสมบูรณ โดยมี
การกําหนดประเภทการกําหนด ซ่ึงครอบคลุมท้ังการทดสอบทางเทคนิค และการทดสอบใน
หองปฏิบัติการ  

 B.6  Testing  laboratory 
 การทดสอบในหองปฏิบัติการ เพื่อทดสอบการไดมาตรฐาน และจัดทํารายงานการ
ทดสอบใหไคลแอนททราบ นอกจากน้ี ยังจัดทํารายงานการรับรองมาตรฐานตามท่ีไคลแอนท
ตองการ 
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Client 
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Certification 
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certification 

order 

test report test report direction 
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member 
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 B.7  Certification body 
 การรับรองมาตรฐาน สรางข้ึนจากการกําหนดเกณฑสําหรับรับรองหัวขอ และการรับรอง
นี้ข้ึนกับรายงานการทดสอบในหองปฏิบัติการ การรับรองนี้จะออกโดยแตละประเทศ ซ่ึงมีองคกร
ในการทดสอบ ผลการทดสอบอาจจะถูกปรับใชไดท่ัวโลก  
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บทที่  3 
การศึกษาเอกสารมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

 
 
 ในบทนี้ จะกลาวถึงมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐาน ISO 19105: Conformance and 
testing ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีมีการอางอิงอยูในเอกสารมาตรฐานเบ้ืองตน ดังนั้น ผูศึกษาจึงไดรวบรวม
ขอมูลมาตรฐานตางๆ และสรุปเปนเนื้อหายอๆ โดยมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ ไดแก 

 - ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of calibration and testing 
laboratories. 

 - ISO/IEC 9646-1  Information technology - Open Systems Interconnection - 
Conformance testing methodology and framework - Part1: General concepts. 

 - ISO/IEC 9646-2  Information technology - Open Systems Interconnection - 
Conformance testing methodology and framework - Part2: Abstract Test Suite specification. 
 - ISO/IEC 9646-5  Information technology - Open Systems Interconnection - 
Conformance testing methodology and framework - Part5: Requirements on test laboratories and 
clients for the conformance assessment process. 
 - ISO 10303-31 Industrial automation systems and integration-Product data 
representation and Exchange - Part 31: Conformance testing methodology and framework: 
General concepts. 
 - ISO 10641 Information technology-Computer graphics and image processing –
Conformance testing of implementations of graphics standards. 
 - ISO 19106  Geographic information – Profiles. 
 - ISO 19113 Geographic information – Quality principles. 
 - ISO/IEC TR 13233 Information technology – Interpretation of accreditation 
requirements in ISO/IEC Guide 25 – Accreditation of information Technology and 
telecommunications testing laboratories for software and protocol testing services. 
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1. ISO/IEC 17025  General requirements for the competence of calibration and testing  
laboratories 

 มาตรฐานขอกําหนดท่ัวไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและ/หรือสอบ
เทียบ เปนมาตรฐานสากลท่ีเสริมสรางความเช่ือม่ันในความสามารถในการทดสอบหรือสอบเทียบ
ของหองปฏิบัติการ 

 ISO/IEC 17025 เปนมาตรฐานสากล ซ่ึงประกาศใชโดยองคการระหวางประเทศวาดวย
การมาตรฐาน หรือ International Organization for Standardization: ISO ในขณะเดียวกัน 
International Electrotechnical Commission: IEC ซ่ึงเปนกลุมผลิตภัณฑไฟฟาก็ไดใหการยอมรับใน
มาตรฐานนี้เชนกัน มาตรฐานฉบับนี้เกิดจากการนําขอกําหนด ISO/IEC Guide 25 ท่ีเปนเพียง
ขอแนะนํา ท่ีไดรับความยอมรับอยางกวางขวาง มาปรับปรุงเพื่อใหเปนมาตรฐาน 

 มาตรฐานขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและสอบ
เทียบ เปนมาตรฐานท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเม่ือตองการใหมีการทดสอบ 
หรือสอบเทียบในหองปฏิบัติการเพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑท่ีผลิตออกมานั้นมีคุณลักษณะตาม
ขอกําหนดท่ีวางไวทุกประการ (http://www.tpa.or.th/shindan/iso_iec17025.php) 

 สําหรับประเทศไทย สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไดจัดทํา มอก.17025 
(ISO/IEC 17025) ซ่ึงกลาวถึงขอกําหนดท่ัวไปวาดวยความสามารถหองปฏิบัติการในการดําเนินการ
ทดสอบและ/หรือสอบเทียบ ซ่ึงจะประกอบดวยขอกําหนดดานการบริหารงานคุณภาพและ
ขอกําหนดดานวิชาการ โดยมาตรฐานนี้สามารถท่ีจะนํามาใชไดกับทุกองคกรท่ีมีการดําเนินกิจกรรม
การทดสอบและหรือสอบเทียบ 
 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.17025 ท่ีกําหนด มีวัตถุประสงคเพื่อ 
  - ใชเปนเกณฑสําหรับหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีตองการ
แสดงใหเห็นวาหองปฏิบัติการมีการดําเนินงานดานระบบคุณภาพมีความสามารถทางวิชาการ ผล
การทดสอบหรือสอบเทียบท่ีออกโดยหองปฏิบัติการเปนท่ีเช่ือถือไดวาถูกตองตามหลักวิชาการ 
  - ใชเปนเกณฑสําหรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
ของหนวยรับรอง 
  - ใชในการยืนยันและยอมรับความสามารถของหองปฏิบัติการโดยผูใชบริการ
หองปฏิบัติการ หรือองคกรท่ีมีอํานาจตามกฏหมาย 
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 หองปฏิบัติการทดสอบ และหรือสอบเทียบท่ีเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
มอก.17025(ISO/IEC 17025) ถือวาการดําเนินการดานระบบคุณภาพในกิจกรรมการทดสอบ/ สอบ
เทียบเปนไปตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 (http://www.tisi.go.th/ lab/pdf/17025_t.pdf) 

 
2. ISO/IEC 9646-1 Information technology - Open Systems Interconnection - Conformance 

testing methodology and framework - Part1: General concepts 

 มาตรฐาน ISO/IEC 9646-1 เทคโนโลยีสารสนเทศ – การสื่อสารระบบเปด – วิธีการ
ทดสอบและขอบขายการไดมาตรฐาน – สวนท่ี 1: แนวคิดท่ัวไป 

 มาตรฐานน้ี ถูกจัดทําข้ึนในป 1994 ซ่ึงกลาวถึงเกี่ยวกับวิธีการสําหรับการทดสอบการได
มาตรฐานของผลิตภัณฑ ใหเปนไปตามขอกําหนดเฉพาะของ OSI ซ่ึงผลิตภัณฑนั้นๆ จะถูกเรียกวา
เคร่ืองมือ วิธีการประยุกตการทดสอบการไดมาตรฐานเพ่ือเปนขอกําหนดเฉพาะของโพรโทคอล 
OSI, วิธีการประยุกตการเปล่ียนคําเช่ือมท่ีใชรวมกับขอกําหนดเฉพาะของโพรโทคอล OSI, วิธีการ
ประยุกตการโพรไฟลโพรโทคอลของ OSI รวมท้ังวิธีการประยุกตการทดสอบการไดมาตรฐานเพ่ือ
กําหนดขอมูลของวัตถุ  ซ่ึงใชในการรวมโพรโทคอลตางๆ  และการรวมโพรโทคอล  OSI 
(http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=17473)  

 

3. ISO/IEC 9646-2 Information technology - Open Systems Interconnection - Conformance 
testing methodology and framework - Part2: Abstract Test Suite specification 

 มาตรฐาน ISO/IEC 9646-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ – การสื่อสารระบบเปด – วิธีการ
ทดสอบและขอบขายการไดมาตรฐาน – สวนท่ี 2: ขอกําหนดชุดทดสอบแบบนามธรรม 

 มาตรฐานน้ี ถูกจัดทําข้ึนในป 1994 ซ่ึงกลาวถึงเกี่ยวกับขอกําหนดความตองการ และการ
เสนอแนวทางสําหรับชุดทดสอบการไดมาตรฐานแบบระบบอิสระของผลิตภัณฑ สําหรับขอกําหนด
เฉพาะของ OSI การประยุกตใชผลิตภัณฑของขอกําหนดการทดสอบการไดมาตรฐานทั้งหมดของ 
OSI รวมถึงรางขอกําหนดการทดสอบการไดมาตรฐาน การประยุกตใชผลิตภัณฑของกรณีศึกษาชุด
ทดสอบแบบนามธรรม ซ่ึงสามารถตรวจสอบการไดมาตรฐานของเคร่ืองมือท่ีอยูนิ่ง และ/หรือ
ตอบสนองการไดมาตรฐานที่มีการเคล่ือนท่ี โดยการควบคุม และสังเกตพฤติกรรมของโพรโทคอล 
(http://www. iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=17476) 
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4. ISO/IEC 9646-5 Information technology - Open Systems Interconnection - Conformance 
testing methodology and framework-Part5: Requirements on test laboratories and 
clients for the conformance assessment process 

 มาตรฐาน ISO/IEC 9646-5 เทคโนโลยีสารสนเทศ – การสื่อสารระบบเปด – วิธีการ
ทดสอบและขอบขายการไดมาตรฐาน – สวนท่ี 5: ขอกําหนดของการทดสอบในหองปฏิบัติการ และ
ข้ันตอนการประเมินการไดมาตรฐานของผูใช  

 มาตรฐานน้ี ถูกจัดทําข้ึนในป 1994 ซ่ึงกลาวถึงเกี่ยวกับขอกําหนดเฉพาะของการทดสอบ
ในหองปฏิบัติการและลูกขาย นอกจากนี้ยังกลาวถึงแนวทางในการประเมินการไดมาตรฐานดวย 
(http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/ catalogue_detail.htm?csnumber=17483) 
 
5. ISO 10303-31 Industrial automation systems and integration-Product data 

representation and Exchange - Part 31: Conformance testing methodology and 
framework: General concepts 

 มาตรฐาน ISO 10303-31 ระบบอัตโนมัติทางดานอุตสาหกรรม และการบูรณาการดาน
การนําเสนอและแลกเปล่ียนขอมูลผลิตภัณฑ – สวนท่ี 31: วิธีการทดสอบการไดมาตรฐานและ
ขอบขายงาน: กรอบแนวคิดท่ัวไป 

 มาตรฐานน้ี ถูกจัดทําข้ึนในป 1994 ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของชุดมาตรฐานในสวนท่ีกลาวถึง
การประยุกตใชดานการทดสอบการไดมาตรฐาน สําหรับในสวนท่ี 31 จะกลาวถึงการประยุกตใช
ดานการทดสอบการไดมาตรฐานในลักษณะเฉพาะตามกิจกรรมหลัก ไดแก 
  1) การกําหนดชุดทดสอบแบบนามธรรม ISO 10303 ดานการประยุกตโพรโทคอล 
  2) วิธีการกําหนดชุดทดสอบแบบนามธรรม ISO 10303 ดานเคร่ืองมือ 
  3) ข้ันตอนการประเมินการไดมาตรฐานของผลิตภัณฑ ซ่ึงไดจากการทดสอบใน
หองปฏิบัติการสําหรับผูใช  
  4) รายงานการทดสอบการไดมาตรฐานของผลิตภัณฑ 

 นอกจากการประยุกตใชตามกิจกรรมท่ีกลาวมาท้ังหมด ยังอธิบายถึง องคประกอบ
เบ้ืองตน ขอกําหนดเสริมในแตละสวน และการกําหนดคําศัพทและกรอบแนวคิดเบ้ืองตน 
(http://www. iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=20581) 



การศึกษาเอกสารมาตรฐานที่เก่ียวของ   

 

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาเบ้ืองตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211  
ดานมาตรฐาน ISO 19105: Conformance and Testing 

34 

6. ISO 10641 Information technology-Computer graphics and image processing–
Conformance testing of implementations of graphics standards 

 มาตรฐาน ISO 10641 เทคโนโลยีสารสนเทศ – คอมพิวเตอรกราฟกและ image processing 
วิธีการทดสอบการไดมาตรฐานของเคร่ืองมือดานกราฟก 

 มาตรฐานน้ี ถูกจัดทําข้ึนในป 1993 ซ่ึงกลาวถึง การกําหนดขอบขายงานดานการกําหนด
เลขท่ีอยูตาม 6 ประกอบ คือ  
  1) การไดมาตรฐาน 
  2) เอกสารขอกําหนดในการทดสอบ (เพื่อกําหนดวาควรทดสอบสําหรับมาตรฐานดาน
คอมพิวเตอรกราฟกอยางไร) 
  3) เอกสารขอกําหนดเฉพาะในการทดสอบ (การกําหนดเลขที่อยูในการทดสอบ
เทคนิคและเนือ้หาของแตละการทดสอบ) 
  4) วิธีการทดสอบ (เอกสารท่ีกําหนดเคร่ืองมือเฉพาะในการทดสอบ รวมท้ังการ
ทดสอบซอฟตแวร) 
  5) ขบวนการทดสอบ (การกําหนดการประยุกตการทดสอบซอฟตแวร ซ่ึง
ประกอบดวยขบวนการที่จะใชในการทดสอบการไดมาตรฐาน)  
  6) การบริการการทดสอบ 

 องคประกอบเหลานี้ สามารถนําไปประยุกตกับทุกมาตรฐานภายใน ISO/IEC JTC 1 ซ่ึง
จัดทําโดยคณะกรรมการยอยดานคอมพิวเตอรกราฟก และ image processing (http://www.iso. 
org/iso/ catalogue_detail?csnumber=18736) 
 
7. ISO 19106  Geographic information – Profiles 

 มาตรฐาน ISO 19106 สารสนเทศภูมิศาสตร – โพรไฟล จัดทําข้ึนเม่ือป 2004 มาตรฐานน้ี
กลาวถึงการกําหนดโมเดลหลายๆ แบบ เพื่อใชในการอธิบาย จัดการและประมวลผลขอมูลเชิงพื้นท่ี 
บางสวนของมาตรฐานน้ี จะกลาวถึงองคประกอบเร่ิมตน และการแนะนําโครงสรางและเกณฑใน
การใช ทําใหผูใชในสถานท่ีตางๆ ท่ีมีความตองการแตกตางกัน ทราบขอบเขตท่ีจะตองใช หรือ
ทราบวาเคร่ืองมือนั้นๆ มีองคประกอบและเกณฑอยางไร นอกจากนี้ ยังเปนเอกสารท่ีอธิบาย
ข อกํ าหนดอย า ง ชัด เ จน  และ เป นข อกํ าหนดย อยของมาตรฐาน  ( http://eden.ign.fr/std/ 
iso_19106?set_language=en& cl=en) 
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8. ISO 19113 Geographic information – Quality principles 

 มาตรฐาน ISO 19113 สารสนเทศภูมิศาสตร – Quality principles จัดทําข้ึนเม่ือป 2002 
มาตรฐานน้ีกลาวถึงหลักการสําหรับอธิบายคุณภาพของขอมูลภูมิศาสตร และการกําหนด
องคประกอบในการรายงานคุณภาพของขอมูล รวมถึงการจัดทําขอมูลใหมีคุณภาพ นอกจากนี้ ยัง
อธิบายถึงการผลิตขอมูลใหมีคุณภาพ และการประเมินขอมูลวามีคุณภาพมากนอยเพียงใด โดย
หนวยงานท่ีควรจะรับผิดชอบในมาตรฐานน้ี ควรเปนหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการไดและ
จัดทําขอมูล เพื่อใหผูใชไดขอมูลท่ีมีคุณภาพ ในมาตรฐานน้ียังกลาวถึงการกําหนด schemas และ
อธิบายขอกําหนดท่ีมีคุณภาพอีกดวย สําหรับมาตรฐานน้ี จะกําหนดหลักการในการกําหนด จัดเก็บ 
และรายงานขอมูลภูมิศาสตรท่ีเปนดิจิตอล ทําใหขอมูลท้ังหมดท่ีจัดเก็บมีคุณภาพมากข้ึน นอกจากนี้ 
ยังสามารถนําไปใชกับขอมูลภูมิศาสตรรูปแบบอ่ืนๆ เชน แผนท่ี แผนภูมิ และเอกสารตางๆ ดวย 
(http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=26018) 
 
9. ISO/IEC TR 13233 Information technology – Interpretation of accreditation 

requirements in ISO/IEC Guide 25 – Accreditation of information Technology and 
telecommunications testing laboratories for software and protocol testing services 

 มาตรฐาน ISO/IEC TR 13233 เทคโนโลยีสารสนเทศ – การแปลความหมายของการต้ัง
ขอกําหนดใน ISO/IEC Guide 25 - การตั้งการทดสอบในหองปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารคมนาคม สําหรับการบริการทดสอบซอฟตแวรและโพรโทคอล มาตรฐานน้ีจัดทําข้ึนเม่ือ
ป 2002  

 มาตรฐานนี้ กลาวถึงแนวทางสําหรับผูประเมินและทดสอบในหองปฏิบัติการ เกี่ยวกับ
การแปลความหมายของการต้ังขอกําหนดท่ีจะใชในการทดสอบในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารคมนาคม (รวมถึงการตรวจสอบความเปนกลางของการทดสอบและเคร่ืองมือท่ีใช
ทดสอบ) นอกจากน้ี ยังกําหนดการบริการการทดสอบที่เกี่ยวของกับซอฟตแวรและโพรโทคอล 
(http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=21468) 
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บทที่  4 
ผลการสํารวจตัวอยางการใชงานมาตรฐาน 

 

1.  ผลการสํารวจตัวอยางของการใชงานมาตรฐาน Conformance and testing 

 จากการสํารวจรูปแบบการใชงานมาตรฐานในตางประเทศ ซ่ึงสวนใหญ ไดกลาวถึงการ
จัดทํา Conformance and testing โดยใหเพียงคําอธิบายเทานั้น ไมไดมีตัวอยางการใชงานจริง 
อยางไรก็ตาม เทาท่ีสืบคน พบวาในเว็บไซตของ OGC ไดมีการจัดทําชุดทดสอบ (Test suit) เพื่อ
รักษาความถูกตองของขอกําหนด และการรับรอง (Product Certification) วาเปนไปตามมาตรฐาน
หรือไม โดยมีการจัดทําชุดทดสอบ 3 ชุด ไดแก 
  - ชุดทดสอบสําหรับ Web Feature Service เวอรชัน 1.0.0  
  - ชุดทดสอบสําหรับ Web Map Service เวอรชัน 1.1.1 
  - ชุดทดสอบสําหรับ Web Map Service เวอรชัน 1.3.0 
 
 แตในสวนของการใชงานมาตรฐานในตางประเทศน้ี ขอยกเพียง 2 ตัวอยาง คือ Web 
Feature Service เวอรชัน 1.0.0 และ Web Map Service เวอรชัน 1.1.1 เนื่องจากจะอธิบายชุดทดสอบ
สําหรับ Web Map Service เวอรชัน 1.3.0 ในสวนของผลการสํารวจตัวอยางการใชงานมาตรฐาน 
Conformance and testing ในประเทศไทย 

 ในกรณีท่ีผูใช ตองการทดสอบ โดยใชชุดทดสอบของ OGC ผูใชสามารถสืบคนขอมูล
เพิ่มเติมไดท่ี http://cite.opengeospatial.org/teamengine/createSession.jsp ดังภาพท่ี 4.1 
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ท่ีมา:  http://cite.opengeospatial.org/teamengine/createSession.jsp 

ภาพท่ี 4.1  ชุดทดสอบซ่ึงจัดทําโดย OGC 

 

 ดังนั้น จะทําการศึกษารูปแบบการใชงาน และรายละเอียดการใชงานของแตละชุด
ทดสอบ ดังนี้ 

 1.1) ชุดทดสอบสําหรับ Web Feature Service เวอรชัน 1.0.0 เปนชุดทดสอบท่ีจัดทําข้ึน
เพื่อท่ีจะทดสอบการทํางานของ Web Feature Service เวอรชัน 1.0.0 โดยจะทํางานเปนข้ันตอน ดังนี้ 

  1.1.1) การทดสอบดวยการอานคาท้ังหมดท่ีปรากฏในฝงเซิรฟเวอรและผูใช ซ่ึงจะ
แสดงอยูในรูปแบบ WfsCapabilities.xml  ดังภาพท่ี 4.2  
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ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/teamengine/test.jsp 

ภาพท่ี 4.2  การทดสอบการทํางานของ Web Feature Service แสดงอยูในรูปแบบWfsCapabilities.xml 
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  1.1.2) การทดสอบการทํางานของ GML schemas เพื่อทดสอบ features ดังภาพท่ี 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/OGCTestData/wfs/1.0.0/schemas/dataFeatures.xsd 

ภาพท่ี 4.3  การทดสอบการทํางานของ GML schemas เพื่อทดสอบ features 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการสํารวจตัวอยางการใชงานมาตรฐาน   

 

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาเบ้ืองตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211  
ดานมาตรฐาน ISO 19105: Conformance and Testing 

40 

  1.1.3) หลังจากนั้น จะทําการทดสอบคา Basic WFS require ท้ังหมด ซ่ึงจะแสดงขอมูล
ในรูปแบบของภาษา GML ดังภาพท่ี 4.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/OGCTestData/wfs/1.0.0/data/wfsBasicTestData.xml 

ภาพท่ี 4.4  การทดสอบคา Basic WFS require ท้ังหมด 
 
 
 1.2) ในสวนของผูใชงานท่ีตองการทดสอบ Web Feature Service เวอรชัน 1.0.0 ดวยชุด
ทดสอบโดย OGC นี้ สามารถทําการทดสอบไดงายๆ ดังนี้ 
  1.2.1) กําหนดส่ิงท่ีตองการทดสอบ ลงใน Capabilities setup ตามภาพท่ี 4.5 
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ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/teamengine/test.jsp 

ภาพท่ี 4.5  การกําหนดส่ิงท่ีตองการทดสอบ ลงใน Capabilities setup 
 
 
  1.2.2) ในกรณท่ีีผูใช ตองการทดสอบ Optional เพิ่มเติม ก็สามารถทําได โดยการ
กําหนดคาส่ิงท่ีตองการทดสอบ ลงใน Optional tests ตามภาพท่ี 4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/teamengine/test.jsp 

ภาพท่ี 4.6  การกําหนดส่ิงท่ีตองการทดสอบเพ่ิมเติม ลงใน Optional tests 
 
 
  1.2.3) ในกรณท่ีีผูใช ตองการทดสอบ Functional Groups สามารถทําได โดยการเลือก
วาจะใชหนึ่งหรือมากกวาหนึง่กลุม ตามภาพท่ี 4.7 
 
 

Capabilities Setup 

The capabilities document specified will be used to identify the tests that should be run based on the 
capabilities of the server under test.  

  

Optional tests 

The following options can be used to specify additional tests that can be run that are cannot be 
identified from the capabilities document.  

 Enable tests with complex property values 
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ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/teamengine/test.jsp 

ภาพท่ี 4.7  การทดสอบ Functional Groups 
 
  1.2.4) หลังจากท่ีผูใช ไดทําการใสขอมูลท่ีตองการเรียบรอยแลว ระบบจะทําการ
ประมวลผลโดยอัตโนมัติ และจะไดรับผลการทดสอบที่ช้ีแจงรายละเอียดวา ขอมูลท่ีไดดําเนินการ
ทดสอบนั้น เปนไปตามมาตรฐานหรือไม โดยจะแสดงขอมูลท้ังหมดในรูปเอกสาร XML ดังภาพที่ 
4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/teamengine/test.jsp 

ภาพท่ี 4.8  ผลการทดสอบ Web Feature Service 

Functional Groups 

The following groups can be selected. Selecting one or more groups will limit the selection of tests to 
just those groups. Selecting "all" will include all tests.  

 All 
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 1.2) ชุดทดสอบสําหรับ Web Map Service เวอรชัน 1.1.1 เปนชุดทดสอบท่ีจัดทําข้ึน
เพื่อท่ีจะทดสอบการทํางานของ Web Map Service เวอรชัน 1.1.1 โดยจะทํางานเปนข้ันตอน ดังนี้ 

  1.2.1) ในการทดสอบ Web Map Service เวอรชัน 1.1.1 นี้ เซิรฟเวอรจะตองอยูใน port  
ดังภาพท่ี 4.9  

 

 
 

ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/teamengine/test.jsp 

ภาพท่ี 4.9  port  ท่ีรองรับการทํางาน Web Map Service เวอรชัน 1.1.1 

 

  1.2.2) ชุดทดสอบนี้ จะทําการทดสอบเฉพาะ Test Requirements and Assertions ซ่ึงจะ 
Certification requirements ในสวนท่ีเปน WMS ข้ันพื้นฐาน ซ่ึงจะตองสนับสนุนความตองการ
ตอไปนี้ 
   - สนับสนุนภาพในรูปแบบของ PNG, GIF สําหรับในการ GetMap requests 
   - ตองมีชุดขอมูล CITE ในแตละช้ันขอมูล และสามารถลดขนาด และสนับสนุน
ระบบพิกัดแบบ EPSG:4326 

  ในกรณีท่ีตองการ Certification ในสวนท่ีเปน WMS ข้ันสืบคน จะตองสนับสนุน
ความตองการตอไปนี้ 
   - สนับสนุนการทํางานของ GetFeatureInfo 
   - ชุดขอมูล CITE ในแตละช้ันขอมูล สามารถถูกสืบคนได 

  1.2.3) การทดสอบองคประกอบข้ันพื้นฐาน (Basic Service Elements) ใชทดสอบวามี
องคประกอบข้ันพื้นฐานครบถวนตามขอกําหนดหรือไม 

   1) การทดสอบ Version Numbering and Negotiation ไดผลดังนี้ 
    - ในกรณีท่ี GetCapabilities ท่ีรองขอ ไมสนับสนุน version number จะไดการ
ตอบรับในเวอรชันท่ีสูงสุดท่ีสนับสนุน และจะไดผลการทดสอบวา “Not testable since the 
capabilities XML for highest version supported may have an unknown structure” ดังภาพท่ี  4.10 
 
 

 

80 443 8080 8081
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ID: wms/basic_elements/version/negotiation/1 

Class: B 

Device: A Server 

Text: When a GetCapabilities request is made without a version number, then the response is the 
highest version supported. [WMS 1.1.1 Specification section basic_elements.version.negotiation] 

Note: Not testable since the capabilities XML for highest version supported may have an unknown 
structure. 
 

 

ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/tsOGC/ViewTestSpec?SPEC= Web_Map_ Server.html 
&TYPE =AVAILABLE&sesstype=OGC 

ภาพท่ี 4.10  ผลการทดสอบในกรณีท่ี GetCapabilities ท่ีรองขอ ไมสนับสนุน version number 
 
 
    - ในกรณีท่ี GetCapabilities ท่ีรองขอ สนับสนุน version number จะไดผลการ
ตอบรับวา เวอรชันใดท่ีถูกรองขอ ดังภาพท่ี  4.11 
 

ID: wms/basic_elements/version/negotiation/2 

Class: A 

Device: A Server 

Text: When a GetCapabilities request is made for a supported version, then the response is the requested 
version. [WMS 1.1.1 Specification section basic_elements.version.negotiation] 

Note: Request: VERSION = [[VAR_WMS_VERSION]] 
SERVICE = WMS 
REQUEST = GetCapabilities  

Results:  XML where /WMT_MS_Capabilities/@version = [[VAR_WMS_VERSION]] 
 

 

ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/tsOGC/ViewTestSpec?SPEC=Web_Map_Server.html 
&TYPE =AVAILABLE&sesstype=OGC 

ภาพท่ี 4.11  ผลการทดสอบในกรณีท่ี GetCapabilities ท่ีรองขอ สนับสนุน version number 
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   2) การทดสอบ Web Map Service Operations ไดผลดังนี้ 
    - ในการทดสอบพารามิเตอรใน GetCapabilities ไดผลดังภาพท่ี 4.12 
 

ID: wms/wmsops/getcapabilities/params/version/1 

Class: A 

Device: A Server 

Text: When a GetCapabilities request is made for the version in test using WMTVER instead of VERSION, 
then the response is the requested version. [WMS 1.1.1 Specification section 
wmsops.getcapabilities.params.version] 

Note: Request: WMTVER = [[VAR_WMS_VERSION]] 
SERVICE = WMS 
REQUEST = GetCapabilities  

Results:  XML where /WMT_MS_Capabilities/@version = [[VAR_WMS_VERSION]] 
 

 

ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/tsOGC/ViewTestSpec?SPEC=Web_Map_Server.html 
&TYPE =AVAILABLE&sesstype=OGC 

ภาพท่ี 4.12  ผลการทดสอบพารามิเตอรใน  GetCapabilities 
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    - ในการทดสอบพารามิเตอรใน GetMap ดังภาพท่ี 4.13 
 

ID: wms/wmsops/getmap/params/version/1 

Class: C 

Scopes: • The recommendation support tests were selected  
• The server implements the CITE standard dataset in subsettable, resizable layers that support 

EPSG:4326 

Device: A Server 

Text: When a GetMap request is made using WMTVER instead of VERSION, the response is valid. [WMS 
1.1.1 Specification section wmsops.getmap.params.version] 

Note: Request: WMTVER = [[VAR_WMS_VERSION]] 
REQUEST = GetMap 
LAYERS = [[VAR_LAKES]] 
STYLES =  
SRS = EPSG:4326 
BBOX = 0, -0.0020, 0.0040, 0 
WIDTH = 200 
HEIGHT = 100 
FORMAT = [[VAR_IMAGE_FORMAT]]  

Results:  Content-type header = [[VAR_IMAGE_FORMAT]] 
 

 

ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/tsOGC/ViewTestSpec?SPEC=Web_Map_Server.html 
&TYPE =AVAILABLE&sesstype=OGC 

ภาพท่ี 4.13  ผลการทดสอบพารามิเตอรใน  GetMap 
 
 
 
 
 
 



ผลการสํารวจตัวอยางการใชงานมาตรฐาน   
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    - ในการทดสอบพารามิเตอรใน GetFeatureInfo ดังภาพท่ี 4.14 
 

ID: wms/wmsops/getfeatureinfo/params/query_layers/1 

Class: C 

Scope: The server supports GetFeatureInfo requests and the CITE standard dataset layers containing polygons 
are queryable 

Device: A Server 

Text: When a GetFeatureInfo request contains a single layer, then the response is valid. [WMS 1.1.1 
Specification section wmsops.getfeatureinfo.params.query_layers] 

Note: Request: VERSION = [[VAR_WMS_VERSION]] 
REQUEST = GetFeatureInfo 
LAYERS = [[VAR_LAKES]] 
STYLES =  
SRS = EPSG:4326 
BBOX = 0, -0.0020, 0.0040, 0 
WIDTH = 200 
HEIGHT = 100 
FORMAT = [[VAR_IMAGE_FORMAT]] 
QUERY_LAYERS = [[VAR_LAKES]] 
INFO_FORMAT = [[VAR_GET_FEATURE_INFO_FORMAT]] 
X = 60 
Y = 60  

Results:  Content-type header = [[VAR_GET_FEATURE_INFO_FORMAT]] 
 

 

ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/tsOGC/ViewTestSpec?SPEC=Web_Map_Server.html 
&TYPE =AVAILABLE&sesstype=OGC 

ภาพท่ี 4.14  ผลการทดสอบพารามิเตอรใน  GetFeatureInfo 
 
 ในสวนนี้ เปนเพียงตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นการทํางานของการทดสอบพารามิเตอรตางๆ 
ในท้ัง 3 คําส่ังหลักของ Web Map Service คือ GetCapabilities, GetMap และ GetFeatureInfo ซ่ึงใน
ชุดทดสอบ จะมีการทดสอบของทุกพารามิเตอรท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน 



ผลการสํารวจตัวอยางการใชงานมาตรฐาน   
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  1.2.4) ในสวนของผูใชงานท่ีตองการทําการทดสอบ Web Map Service ดวยชุด
ทดสอบโดย OGC นี้ สามารถทําการทดสอบไดงายๆ ดังนี้ 
   1) กําหนด URL ท่ีตองการทดสอบ ลงใน Capabilities setup ตามภาพท่ี 4.15 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/teamengine/test.jsp 

ภาพท่ี 4.15  การกําหนด URL ท่ีตองการทดสอบ ลงใน Capabilities setup 

 
   2) กําหนด UpdateSequence Values เปนคาลําดับการปรับปรุงขอมูล ใชเพื่อดูแล 
cache ซ่ึงสามารถเลือกใหเปนแบบ Automatic เพื่อใหเซิรฟเวอรเปนผูกําหนดได  ตามภาพท่ี 4.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/teamengine/test.jsp 

ภาพท่ี 4.16  การกําหนด UpdateSequence Values 
 
   3) กําหนด Certification Profile สําหรับเซิรฟเวอร เพื่อตรวจสอบประเภทการ
ทดสอบ ซ่ึงมี 3 แบบ คือ None,Basic profile และ Queryable profile  ตามภาพท่ี 4.17 
 

Capabilities Setup 

    http://hostname/path?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1 

 
Capabilities 
URL 

 

 

 Automatic - The updateSequence tests will use automatically generated updateSequence values  

 Manual - The updateSequence tests will use the values supplied below  

(Fill in these boxes only if the Manual option is selected above)  

 A value that is lexically higher than the current updateSequence value  

 A value that is lexically lower than the current updateSequence value  

 



ผลการสํารวจตัวอยางการใชงานมาตรฐาน   
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ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/teamengine/test.jsp 

ภาพท่ี 4.17  การกําหนด Certification Profile 

 
   4) กําหนด Optional Tests ท่ีตองการทดสอบเพ่ิมเติม ไดแก recommendation Support, 
GML FeatureInfo, Fee and Access constraints และ BoundingBox Constraints ดังภาพท่ี 4.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/teamengine/test.jsp 

ภาพท่ี 4.18  การกําหนด Optional Tests 

Recommendation Support 

 
Verify that the server supports fuctionality which is recommended in the spec, but not 
required  

GML FeatureInfo 

 

Verify that the server supports the application/vnd.ogc.gml GetFeatureInfo format. This 
test will pass only if the GML instance document returned contains a schemaLocation 
attribute to reference its schema, and validates correctly.  

Fees and Access Constraints 

 Verify that the server advertises that it does not require any fees or access constraints  

BoundingBox Constraints 

 
LOOSE - Verify that the server returns map data from the western hemisphere for area 
beyond 180 degrees east longitude  

 
STRICT - Verify that the server does not return map data from the western hemisphere for 
area beyond 180 degrees east longitude  

 EITHER - Do not test area beyond 180 degrees east longitude  

 

 

 NONE - Do not certify that the server meets requirements for any test profile  

 BASIC - Certify that the server meets all requirements for the BASIC profile  

 QUERYABLE - Certify that the server meets all requirements for the QUERYABLE profile  

 



ผลการสํารวจตัวอยางการใชงานมาตรฐาน   
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   5) หลังจากท่ีผูใช ไดทําการใสขอมูลท่ีตองการเรียบรอยแลว ระบบจะทําการ
ประมวลผลโดยอัตโนมัติ และจะไดรับผลการทดสอบท่ีช้ีแจงรายละเอียดวา ขอมูลท่ีไดดําเนินการ
ทดสอบนั้น เปนไปตามมาตรฐานหรือไม โดยจะแสดงขอมูลท้ังหมดในรูปเอกสาร XML ดังภาพท่ี 
4.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/teamengine/test.jsp 

ภาพท่ี 4.19  ผลการทดสอบ Web Map Service 

 

2.  ผลการสํารวจรูปแบบการใชงานมาตรฐาน Conformance and testing ในประเทศไทย 

 จากการสํารวจ พบวายังไมมีการเผยแพรรูปแบบการใชงานมาตรฐาน ISO 19105 ใน
ประเทศไทย ดังนั้น ผูศึกษาจึงทําการศึกษาขอมูลของศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงไดมีการจัดทําโครงการรางมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ 
สารสนเทศภูมิศาสตร- สวนติดตอกับผูใชของเคร่ืองแมขายใหบริการแผนท่ีทางอินเทอรเน็ต 



ผลการสํารวจตัวอยางการใชงานมาตรฐาน   
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(Geographic information/ Geomatics-Web Map Server Interface) โดยทางศูนยภูมิภาคฯ ภาค
ตะวันออก ไดมีการจัดทําชุดทดสอบสําหรับ Web Map Service เวอรชัน 1.3.0 ซ่ึงไดนําชุดทดสอบ
ของ OGC มาใชในการทดสอบ Web Map Service ท่ีไดจัดทําในประเทศไทย 

 ชุดทดสอบสําหรับ Web Map Service เวอรชัน 1.3.0 เปนชุดทดสอบท่ีจัดทําข้ึนเพื่อท่ีจะ
ทดสอบการทํางานของ Web Map Service เวอรชัน 1.3.0 โดยจะทํางานเปนขั้นตอน ดังนี้ 

  2.1) ในการทดสอบ Web Map Service เวอรชัน 1.3.0  มีสวนคลายกับเวอรชัน 1.1.1 
มาก แตมีรายละเอียดขอกําหนดบางขอท่ีแตกตางกัน ซ่ึงในเวอรชัน 1.3.0 ไดมีการจัดทําข้ึน เพื่อ
สนับสนุนขอมูลภูมิสารสนเทศท่ีปจจุบัน ไดมีการผลิตขอมูลออกมาในหลายรูปแบบ เชน ขอมูลดาน 
Time และ Elevation การกําหนดคา x,y ในเวอรชัน 1.1.1 แตเปล่ียนเปนคา i,j แทนในเวอรชัน 1.3.0 
การเปล่ียนระบบพิกัอางอิง จาก SRS เปน CRS เปนตน ดังนั้น ในสวนของชุดทดสอบ จึงมีความ
คลายกันมาก เพียงแตมีการเพิ่มพารามิเตอรใหรองรับการทดสอบในทุกพารามิเตอร 
  2.2) ในสวนของผูใชงานท่ีตองการทําการทดสอบ Web Map Service ดวยชุดทดสอบ
โดย OGC นี้ สามารถทําการทดสอบไดงายๆ ดังนี ้
   1) กําหนด URL ท่ีตองการทดสอบ ลงใน Capabilities setup ตามภาพท่ี 4.20 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/teamengine/test.jsp 

ภาพท่ี 4.20  การกําหนด URL ท่ีตองการทดสอบ ลงใน Capabilities setup ในเวอรชัน 1.3.0 
 
 
   2) กําหนด UpdateSequence Values เปนคาลําดับการปรับปรุงขอมูล ใชเพื่อดูแล 
cache ซ่ึงสามารถเลือกใหเปนแบบ Automatic เพื่อใหเซิรฟเวอรเปนผูกําหนดได  ตามภาพท่ี 4.21 
 
 
 
 
 
 

Capabilities Setup 

    http://hostname/path?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.3.0 

 
Capabilities 
URL 

 



ผลการสํารวจตัวอยางการใชงานมาตรฐาน   
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ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/teamengine/test.jsp 
ภาพท่ี 4.21  การกําหนด UpdateSequence Values ในเวอรชัน 1.3.0 

 
   3) กําหนด Certification Profile สําหรับเซิรฟเวอร เพื่อตรวจสอบประเภทการ
ทดสอบ ซ่ึงมี 3 แบบ คือ None,Basic profile และ Queryable profile  ตามภาพท่ี 4.22 
 

 
 
 
 
 

ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/teamengine/test.jsp 
ภาพท่ี 4.22  การกําหนด Certification Profile ในเวอรชัน 1.3.0 

 
   4) กําหนด Informative (ขอมูลสวนเสริม) หรือขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอการ 
debug  เพื่อตรวจสอบวาเซิรฟเวอรสนับสนุนฟงกช่ันอ่ืนอีกหรือไม ดังภาพท่ี 4.23 

 

 Verify that the server supports fuctionality which is recommended in the specification. 
 

ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/teamengine/test.jsp 
ภาพท่ี 4.23  การกําหนด Informative ในเวอรชัน 1.3.0 

 

 Automatic - The updateSequence tests will use automatically generated updateSequence values  

 Manual - The updateSequence tests will use the values supplied below  

(Fill in these boxes only if the Manual option is selected above)  

 A value that is lexically higher than the current updateSequence value  

 A value that is lexically lower than the current updateSequence value  

 

 

 NONE - Do not certify that the server meets requirements for any test profile  

 BASIC - Certify that the server meets all requirements for the BASIC profile  

 QUERYABLE - Certify that the server meets all requirements for the QUERYABLE profile  

 

 



ผลการสํารวจตัวอยางการใชงานมาตรฐาน   
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   5) หลังจากท่ีผูใช ไดทําการใสขอมูลท่ีตองการเรียบรอยแลว ระบบจะทําการ
ประมวลผลโดยอัตโนมัติ และจะไดรับผลการทดสอบท่ีช้ีแจงรายละเอียดวา ขอมูลท่ีไดดําเนินการ
ทดสอบนั้น เปนไปตามมาตรฐานหรือไม โดยจะแสดงขอมูลท้ังหมดในรูปเอกสาร XML ดังภาพท่ี 
4.24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา: http://cite.opengeospatial.org/teamengine/test.jsp 
ภาพท่ี 4.24  ผลการทดสอบ Web Map Service ในเวอรชัน 1.3.0 

 
 
 อยางไรก็ตาม ชุดทดสอบโดย OGC นั้น ยังไมครอบคลุมการใชงาน เนื่องจากชุดการ
ทดสอบโดย OGC นั้น มีเพียงบางมาตรฐานเทานั้น ไมไดมีการจัดทําไวทุกมาตรฐาน ดังนั้น ในการ
จัดทํามาตรฐานในประเทศไทย จึงควรมีการจัดทําชุดทดสอบอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหผูใชสามารถ
นําไปใชทดสอบได  

Testing wms: main (s0001)... 
------------------------------------------------------ 
Assertion: This WMS is valid 
Testing wms:wmsops-getmap-params-bbox-1 (S0001) 
Assertion: When a GetMap request uses integer values for the BBOX parameter, then the 

response is valid. 
Test wms:wmsops-getmap-params-bbox-1     Passed 
 
Testing wms:wmsops-getmap-params-bbox-2 (S0001) 
Assertion: When a GetMap request uses decimal values for the BBOX parameter, then the 

response is valid. 
Test wms:wmsops-getmap-params-bbox-2     Passed 
 
Testing wms:wmsops-getmap-params-exceptions-3 (S0001) 
Assertion: When an exception is raised and EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage, 

then the error 
messages are graphically returned as part of the content. 
Test wms:wmsops-getmap-params-exceptions-3     Passed 
.... 



สรุปผลการดําเนินงาน   
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บทที่  5 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
 

1.  สรุปผลการประชุมสัมมนา และขอคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม 
 จากการประชุมฯ ไดมีขอคิดเห็นจากผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนินทร ทินโชติ ไดให
ความเห็นวา ควรแกไขศัพทดังนี้  
  - SUT: System Under Test (การทดสอบภายใตระบบ) เปน ระบบท่ีอยูภายใตการ
ทดสอบ 
  - ETS: executable test suite (ชุดทดสอบสําหรับปฏิบัติการ) เปน กรณีทดสอบท่ี
สามารถปฏิบัติได แตคณะทํางานเห็นวา ขอคิดเห็นนี้ไมเหมาะสม เนื่องจากในเนื้อหาจะมีคําวา 
executable test case ดวย ดังนั้น จึงไมควรแปล executable test suite วา กรณีทดสอบ คณะทํางานจึง
ขอใชคําวา ชุดทดสอบท่ีสามารถปฏิบัติได แทน 

 
2.  สรุปผลการดําเนินงานในการศึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐาน 19105: Conformance and 
Testing   
 รายงานการศึกษานี้เปนการศึกษาเพื่อสรางความเขาใจในหลักการ และขอบเขตของ
เนื้อหามาตรฐานภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211 ดานมาตรฐาน ISO 19105: Conformance 
and testing ซ่ึงประกอบดวยการศึกษาเอกสารมาตรฐาน ISO/TC 211 มาตรฐานดาน Conformance 
and testing (ISO 19105: 2000) และมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ การศึกษารายละเอียดระบบภูมิสารสนเทศ
ของประเทศไทยและตางประเทศ ท่ีมีการใชงาน หรือการอางอิงเกี่ยวกับ Conformance and testing 
โดยวัตถุประสงคหลักของการศึกษา คือ เพื่อเผยแพรและสงเสริมการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศ
ใหกับหนวยงานท่ีมีภารกิจดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย และพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ
ของประเทศไทย ตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO/TC211 รวมท้ังจัดทําเอกสารมาตรฐานเปน
ภาษาไทย เพื่อนําเสนอเนื้อหา และรูปแบบการใชงานของมาตรฐาน ISO 19105: Conformance and 
testing  
 ผลการศึกษา สามารถสรุปเปนประเด็นพอสังเขปไดดังนี้  
 มาตรฐาน ISO 19105 เปนมาตรฐานท่ีกําหนดเกี่ยวกับขอบขายงาน แนวความคิด และ
วิธีการเพื่อทดสอบและเปนไปตามเกณฑการไดมาตรฐาน ISO ดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึง
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จะกําหนดโครงสรางของชุดทดสอบแบบนามธรรม และกําหนดวิธีการใหเปนไปตามมาตรฐาน ซ่ึง
ใชสําหรับขอมูล หรือซอฟตแวร หรือบริการ หรือลักษณะเฉพาะ หรือฟงกช่ันก็ได วิธีการทดสอบ
ใหเปนไปตามมาตรฐาน และการกําหนดเกณฑใหเปนไปตามมาตรฐานของชุดมาตรฐานภูมิ
สารสนเทศนี้ เพื่อใชในการตรวจสอบขอมูลภูมิสารสนเทศใหเปนไปตามมาตรฐาน เพื่อใหผูใช
สามารถนําขอมูลเหลานี้มาใชในการแลกเปล่ียนและใชรวมกันได 
 มาตรฐานน้ี เปนการกําหนดขอกําหนด และใหแนวทาง ข้ันตอนในการดําเนินการให
เปนไปตามมาตรฐานเทานั้น ดังนั้น มาตรฐานน้ีจะมีเพียงขอมูลท่ีจําเปนเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค คือ เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันในการทดสอบวาวิธีการนั้นไดมาตรฐาน เพื่อใหสามารถ
เปรียบเทียบผลลัพธท่ีเกิดจากการทดสอบในสถานท่ีท่ีแตกตางกัน ท่ีเวลาท่ีแตกตางกัน วาใหผลลัพธ
เชนเดียวกัน และสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนความรูดานมาตรฐานระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
สวนข้ันตอนในการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานและการทดสอบ มีกิจกรรมหลัก คือการกําหนด 
ATS (Abstract Test Suites) สําหรับการไดมาตรฐานของชุดมาตรฐานภูมิสารสนเทศ การกําหนด
วิธีการทดสอบ สําหรับการไดมาตรฐานของชุดมาตรฐานภูมิสารสนเทศ และการประเมินการได
มาตรฐาน โดยทดสอบกับไคลแอนทในหองทดลอง และสรุปเปนรายงานการทดสอบมาตรฐาน 
 ขอกําหนดการไดมาตรฐาน (Conformance requirements) แบงไดเปน Mandatory 
requirements (ขอกําหนดท่ีเปนขอบังคับ): ควรจะปฏิบัติตามในทุกกรณี Conditional requirements 
(ขอกําหนดที่เปนเง่ือนไข): ควรจะปฏิบัติตามในกรณีท่ีเปนเง่ือนไขไปสูการใชงานเฉพาะ และ 
Optional requirements (ขอกําหนดท่ีเปนทางเลือก): อาจจะเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม เพื่อนําไปปฏิบัติ 
 สําหรับการประเมินการไดมาตรฐานของเคร่ืองมือ จะทําการทดสอบเคร่ืองมือใหเปนไป
ตามมาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ และขอกําหนดทั้งหมด และจัดเก็บไวใน
รายงานท่ีเรียกวา Implementation Conformance Statement: ICS (ขอกําหนดการไดมาตรฐานของ
เคร่ืองมือ) ท้ังนี้ ในรายงานจะแสดงการทดสอบในหองปฏิบัติการ โดยใชระบบท่ีอยูภายใตการ
ทดสอบ (System Under Test:  SUT) สําหรับประเมินการไดมาตรฐาน และชวยกําหนดขอบเขตของ
การทดสอบหลัก โดยเครื่องมือควรผานการทดสอบ ท้ังการทดสอบหลักและตองสนับสนุน
ขอกําหนดท่ีเปนทางเลือก รวมท้ังสนับสนุนประสิทธิภาพดานอ่ืนๆ ท่ีไมไดอธิบายไวในมาตรฐาน 
 Conformance testing methodology วิธีการทดสอบการไดมาตรฐาน มีหลายวิธีข้ึนอยู
กับการนําไปใช วัตถุประสงคของการทดสอบการไดมาตรฐาน เพื่อจะกําหนดวาเคร่ืองมือใด ควรถูก
ใชในการทดสอบเพ่ือใหไดมาตรฐาน และเปนไปตามขอกําหนดของแตละมาตรฐาน การทดสอบ
แบงเปน 2 ประเภท คือ Basic test (การทดสอบข้ันพื้นฐาน) เปนการทดสอบเบ้ืองตน โดยจะจํากัด 
IUT เพื่อกําหนดวาดําเนินการเหมาะสมท่ีจะผานการทดสอบหรือไม การทดสอบข้ันพื้นฐาน อาจอยู
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ในรูปแบบนามธรรม หรือรูปแบบการปฏิบัติการก็ได โดยอาจกําหนดระดับการไดมาตรฐาน กอนท่ี
จะตัดสินวาผานการทดสอบประสิทธิภาพหรือไม สวน Capability test (การทดสอบประสิทธิภาพ) 
เปนการทดสอบในทางปฏิบัติกับทุกขอกําหนดในมาตรฐาน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยอาจ
อยูในรูปแบบนามธรรม หรือรูปแบบการปฏิบัติการ ท้ังนี้ควรจัดใหมีการตรวจสอบขอบังคับ และ
ทางเลือก ซ่ึงกําหนดอยูใน ICS เพื่อใหสนับสนุน IUT 
 Implementation eXtra Information for Testing การทดสอบสําหรับขอมูลพิเศษ จะ
ทดสอบในหองปฏิบัติการ ซ่ึงตองนําขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ IUT มาใชในการทดสอบ ไคลแอนทควร
ใชการทดสอบสําหรับขอมูลพิเศษ (IXIT) โดยใชข้ันตอนการถามตอบจากรายการ IXIT ซ่ึง
ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับ IUT ใชในการทดสอบในหองปฏิบัติการ เพื่อใหสามารถทดสอบ ETS 
ท่ีเหมาะสม โดยการเปรียบเทียบ IUT เพื่อวิเคราะหผล และการอางอิงเกี่ยวกับ ICS และขอมูล
ดําเนินการอ่ืนๆ 
 Conformance assessment  ข้ันตอนการประเมินการไดมาตรฐาน หมายถึงกิจกรรมการ
ทดสอบการไดมาตรฐานท้ังหมด ท่ีจําเปนสําหรับการกําหนดการไดมาตรฐานของชุดมาตรฐานภูมิ
สารสนเทศ ข้ันตอนการประเมินการไดมาตรฐาน แบงเปน 4 สวน คือ  
  1)  Preparation for testing (การเตรียมการทดสอบ) เปนการดําเนินการเตรียมการ
ขอมูลตางๆ ผลการทดสอบ ICS และ IXIT การกําหนดวิธีการทดสอบ และชุดทดสอบแบบ
นามธรรม รวมท้ังการเลือกการทดสอบนามธรรมเบ้ืองตน และการกําหนดคาพารามิเตอร ท่ีใชเปน
ฐานใน ICS และ IXIT 
  2)  Test campaign (การทดสอบเปรียบเทียบ) เปนผลการทดสอบทางปฏิบัติการโดย 
ETS ซ่ึงใชสําหรับข้ันการวิเคราะหและการตรวจสอบวัตถุประสงค 
  3) Analysis of results (การวิเคราะหผล) ไดจากการประเมินผลการทดสอบทางปฏิบัติ 
เปรียบเทียบกับเกณฑคําตัดสิน ซ่ึงมาจากการทดสอบแบบนามธรรม คําตัดสินการทดสอบ แบงเปน 
3 ระดับ คือ Pass verdict (คําตัดสินวาไดมาตรฐาน) Fail verdict (คําตัดสินวาไมเปนไปตาม
มาตรฐาน) และ Inconclusive verdict (คําตัดสินท่ียังไมช้ีขาด) 
  4) Conformance test report (รายงานการทดสอบการไดมาตรฐาน) ผลการทดสอบการ
ไดมาตรฐาน จะถูกจัดทําเปนรายงานการทดสอบการไดมาตรฐาน ซ่ึงประกอบดวย 2 สวน คือ การ
สรุปสถานะการไดมาตรฐานของ IUT ท้ังหมด และเอกสารผลของการทดสอบทางปฏิบัติท้ังหมด 
ซ่ึงอางอิงจากบันทึกผลการทดสอบ  
 Test methods  วิธีการทดสอบใหไดมาตรฐาน มี 2 แบบ คือ การตรวจสอบการทดสอบ 
คือ การใชวิธีในการทดสอบความถูกตองอยางเขมงวด ซ่ึงเคร่ืองมือการไดมาตรฐาน สามารถท่ีจะ
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พิสูจนใหเห็นอยางชัดเจนและละเอียด สวนใหญจะใชเม่ือจําเปน เนื่องจากมาตรฐานสวนใหญมี
ขนาดใหญและซับซอน ดังนั้น การตรวจสอบความถูกตองจึงทําไดยากท้ังในเร่ืองของเทคนิค และ
งบประมาณ และการใชวิธีการทดสอบขอผิดพลาด เปนวิธีท่ีไดรับการยอมรับมากกวาในทางปฏิบัติ 
วิธีนี้ใชตรวจสอบขอผิดพลาดของเคร่ืองมือ โดยพัฒนาชุดทดสอบเฉพาะสําหรับการทดสอบ
เคร่ืองมือในมาตรฐานนั้นๆ ซ่ึงในทางปฏิบัติ จะทําใหทราบวา เคร่ืองมือท่ีไมผานชุดทดสอบเฉพาะ 
แสดงวาไมเปนไปตามมาตรฐานนั้น อยางไรก็ตาม วิธีการนี้ยังไมสามารถรับรองวา ชุดทดสอบท่ี
นํามาใชทดสอบนั้น มีเนื้อหาครอบคลุมท้ังมาตรฐาน ดังนั้น จึงควรใชวิธีการทดสอบท้ังสองแบบ 
เพื่อใหม่ันใจวาเปนไปตามมาตรฐานจริง  
 Abstract test suites and executable test suites ชุดทดสอบแบบนามธรรม (ATS) แตละ
แบบ ถูกจัดทําข้ึนเพื่อทดสอบวัตถุประสงคในมาตรฐานนั้น ภายในโครงสรางลําดับข้ันของ ATS 
ประกอบดวยมอดูลการทดสอบ และกรณีศึกษาการทดสอบ โดยมอดูลการทดสอบสวนใหญจะใช
สําหรับการพัฒนาหลัก หรือเพื่อใหเขาใจ ATS ซ่ึงจะประกอบดวยกรณีศึกษาต้ังแต 0 กรณีข้ึนไป 
สวนชุดทดสอบท่ีสามารถปฏิบัติได (ETS) เปนสวนหน่ึงของ ATS ซ่ึงมีการกําหนดคาพารามิเตอรท่ี
เปนคาเฉพาะ  
 ตัวอยาง  Template สําหรับชุดทดสอบแบบตางๆ 
  Template for abstract test modules ใชสําหรับมอดูลการทดสอบนามธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.X  Test module for XX 
 2.2.X.1  XXX 
  a) ทดสอบวัตถุประสงค: [ทดสอบวัตถุประสงค] 
  b) ทดสอบวิธีการ: [ทดสอบวิธีการ] 
  c) อางอิง: ISO 191XX  มาตรา X.X 
  d) ประเภทการทดสอบ:  ข้ันพื้นฐาน/ ข้ันประสิทธิภาพ 
 2.2.X.2  [องคประกอบในการทดสอบกรณีศึกษา/ มอดูล]  
 2.2.X.3  [องคประกอบในการทดสอบกรณีศึกษา/ มอดูล] 
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    Template for abstract test cases ใชสําหรับกรณีศึกษาการทดสอบนามธรรม 
  
 
 
 
 
 
 
 ผลการสํารวจตัวอยางของการใชงานมาตรฐาน Conformance and testing จากการ
สํารวจรูปแบบการใชงานมาตรฐานในตางประเทศ ซ่ึงสวนใหญ ไดกลาวถึงการจัดทํา Conformance 
and testing โดยใหเพียงคําอธิบายเทานั้น ไมไดมีตัวอยางการใชงานจริง อยางไรก็ตาม เทาท่ีสืบคน 
พบวาในเว็บไซตของ OGC ไดมีการจัดทําชุดทดสอบ (Test suit) เพื่อรักษาความถูกตองของ
ขอกําหนด และการรับรอง (Product Certification) วาเปนไปตามมาตรฐานหรือไม โดยมีการจัดทํา
ชุดทดสอบ 3 ชุด ไดแก ชุดทดสอบสําหรับ Web Feature Service เวอรชัน 1.0.0  ชุดทดสอบสําหรับ 
Web Map Service เวอรชัน 1.1.1 และชุดทดสอบสําหรับ Web Map Service เวอรชัน 1.3.0 ซ่ึงผูใชท่ี
ตองการทดสอบ สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซดของ OGC http://cite.opengeospatial.org/ 
teamengine/createSession.jsp สําหรับประเทศไทย จากการสํารวจพบวายังไมมีการเผยแพรรูปแบบ
การใชงานมาตรฐาน ISO 19105 ในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ชุดทดสอบโดย OGC นั้น ยังไม
ครอบคลุมการใชงาน เนื่องจากชุดการทดสอบโดย OGC นั้น มีเพียงบางมาตรฐานเทานั้น ไมไดมี
การจัดทําไวทุกมาตรฐาน 
 บทสรุป กลาวโดยสรุปไดวา มาตรฐาน ISO 19105: Conformance and testing เปน
มาตรฐานท่ีเนนในดานขอบขายงาน แนวความคิด และวิธีการเพื่อทดสอบ ใหเปนไปตามเกณฑการ
ไดมาตรฐาน ISO ดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึงจะกําหนดโครงสรางของชุดทดสอบแบบ
นามธรรม และการกําหนดวิธีการใหเปนไปตามมาตรฐาน สําหรับขอมูล หรือซอฟตแวร หรือ
บริการ หรือลักษณะเฉพาะ หรือฟงกช่ันก็ได จากการศึกษาพบวาทุกๆ มาตรฐาน จะตองดําเนินการ
กําหนด Conformance and testing ไวในมาตรา 2 ดังนั้น ในข้ันเร่ิมตนจึงควรมีการจัดการเกี่ยวกับ
ขอกําหนดของ Conformance and testing เพื่อใหทุกมาตรฐาน สามารถนําไปกําหนดในรูปแบบ
เดียวกัน เนื่องจากปจจุบันยังไมมีการจัดทําชุดทดสอบอยางเปนรูปธรรมสําหรับมาตรฐานตางๆ และ
ควรเผยแพรขอมูลการจัดทํามาตรฐานใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศ ใหไดรูจักและ
เขาใจถึงการจัดทํามาตรฐาน รวมถึงใหความรูเพื่อใหสามารถนํามาใชงานไดจริงดวย 

2.2.X  Test case for  XX 
 a) ทดสอบวัตถุประสงค: [ทดสอบวัตถุประสงค] 
 b) ทดสอบวิธีการ: [ทดสอบวิธีการ] 
 c) อางอิง: ISO 191XX  มาตรา X.X 
 d) ประเภทการทดสอบ:  ข้ันพื้นฐาน/ ข้ันประสิทธิภาพ 
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บทที่  6 
ขอเสนอแนะ 

 
 

1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนํามาตรฐาน Conformance and testing ไปใชงาน  

 1) จากการศึกษามาตรฐาน ISO 19105 Conformance and testing พบวา ทุกๆ มาตรฐาน 
จะตองดําเนินการกําหนด Conformance and testing ไวในมาตรา 2 ดังนั้น ควรมีการจัดการเกี่ยวกับ
ขอกําหนดของ Conformance and testing เพื่อใหทุกมาตรฐาน สามารถนําไปกําหนดในรูปแบบ
เดียวกัน จึงเปนส่ิงจําเปนมาก 
 2) ในการกําหนด Conformance and testing ในแตละมาตรฐานของประเทศไทย ในข้ัน
เร่ิมตน อาจจะใหหนวยงานที่ทําการศึกษา ระบุวิธีการที่ชัดเจนวา จะทําใหเปน Conformance ได
อยางไร มีชุดทดสอบใด เปนตัวชวยในการทดสอบ หรือสามารถหาชุดทดสอบไดจากท่ีใด เนื่องจาก
ปจจุบัน สวนใหญ ผูศึกษาไดใหเพียงคําอธิบายเทานั้น ไมไดมีตัวอยางการใชงานจริง ซ่ึงถามีการ
จัดทําตัวอยาง จะทําใหผลการศึกษามาตรฐานมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
 

2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาเพ่ือจัดทําเปนมาตรฐานใชงานในอนาคต
สําหรับประเทศไทย 
 1) สําหรับมาตรฐาน ISO 19105 Conformance and testing ท่ีนํามาใชในการศึกษาคร้ังนี้ 
เปนเวอรชันป 2000 ดังนั้น จึงควรติดตามวาทาง ISO จะ Revision อยางไร มีสวนใดบางท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง เพื่อนํามาปรับใชกับรางมาตรฐานในประเทศไทยตอไป 
 2) เผยแพรขอมูลการจัดทํามาตรฐานใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศ ใหไดรูจัก
และเขาใจถึงการจัดทํามาตรฐาน รวมถึงใหความรูเพื่อนํามาใชงานไดจริง 
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คําศัพทใน ISO 19105 
 
abstract test case     กรณีศึกษาการทดสอบแบบนามธรรม  
abstract test method     วิธีการทดสอบแบบนามธรรม 
abstract test module    มอดูลการทดสอบแบบนามธรรม 
abstract test suite     ชุดทดสอบแบบนามธรรม 
acceptance testing     ชุดทดสอบท่ีไดรับการยอมรับสําหรับผูใช 
basic test     ชุดทดสอบเบ้ืองตน 
capability test     ชุดทดสอบประสิทธิภาพ 
conformance     การไดมาตรฐาน 
conformance assessment process    ข้ันตอนการประเมินการไดมาตรฐาน 
conformance clause    มาตราการไดมาตรฐาน 
conformance testing    การทดสอบการไดมาตรฐาน 
conformance test report    รายงานการทดสอบการไดมาตรฐาน 
conforming implementation   เคร่ืองมือท่ีเปนมาตรฐาน 
executable test case    กรณีทดสอบที่สามารถปฏิบัติได 
ETS: executable test suite    ชุดทดสอบท่ีสามารถปฏิบัติได 
fail verdict      คําตัดสินวาไมเปนไปตามมาตรฐาน 
falsification test     การทดสอบขอผิดพลาด 
implementation     เคร่ืองมือ 
ICS: Implementation Conformance Statement  รายงานการไดมาตรฐานของเคร่ืองมือ 
IXIT: Implementation eXtra Information for Testing การทดสอบสําหรับขอมูลพิเศษ 
inconclusive verdict    คําตัดสินท่ียังไมช้ีขาด 
non-conformance    การไมไดมาตรฐาน 
pass verdict     คําตัดสินวาไดมาตรฐาน 
performance testing    ชุดทดสอบสมรรถนะ 
robustness testing    ชุดทดสอบแบบ robustness 
SUT: System Under Test    ระบบท่ีอยูภายใตการทดสอบ 
testing laboratory    การทดสอบในหองปฏิบัติการ 
verification test      การตรวจสอบการทดสอบ 


