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ITM062: การออกแบบ และการทดสอบซอฟตแ์วร ์(Software Testing) 
 

หลกัการและเหตผุล: 
          หลักสตูรการออกแบบ และการทดสอบซอฟตแ์วร ์(Software Testing) ถอืวา่เป็นหลักสตูรส าคัญส าหรับ

นักพัฒนาซอฟตแ์วร ์และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับซอฟตแ์วร ์ 

เนื่องจากระบบซอฟตแ์วรท์ีพ่ัฒนาจะท างานไดอ้ย่างเสถยีร หรอืมบ๊ัีกนอ้ยหรอืไมข่ึน้อยู่กับการทดสอบซอฟตแ์วรค์ณุภาพ
ทีเ่หมาะสมกอ่นทีจ่ะมกีารเริม่ด าเนนิการใชง้านจรงิ  

โดยในหลักสตูรนี้จะใชม้าตรฐานของ ISTQB/ISEB เป็นเกณฑใ์นการวเิคราะห ์และด าเนนิการเพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพ และมี
กระบวนการด าเนนิการทีเ่หมาะสมเป็นสากล 

 

วตัถปุระสงค:์ 

• เขา้ใจเกีย่วกับมาตรฐานการทดสอบซอฟตแ์วรข์อง ISTQB/ISEB 

• สามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชกั้บการพัฒนา และการทดสอบซอฟตแ์วร ์

• สามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปสอบมาตรฐาน Software Testingxxx 
 

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• มปีระสบการณ์ในวงการพัฒนาซอฟตแ์วรไ์มน่อ้ยกว่า 2 ปี 
 

หลกัสูตรตอ่เนือ่ง : 

• การบรหิารจัดการความตอ้งการทางธรุกจิ (Requirement Management) 

• การออกแบบกระบวนการ และการจัดการรายการธรุกรรมใหม้ปีระสทิธภิาพสงู (Design high transaction 
processing and management) 

• การบรหิารโครงการ (Project Management) 

 

เนือ้หาการอบรม: 

1. ความเขา้ใจมาตรฐาน Software Testing 

2. หลักการของการทดสอบซอฟตแ์วร์ 

• กระบวนทดสอบมาตรฐาน 

• จติวทิยาในการทดสอบ 

• การทดสอบซ ้า และการถอยกลับ 

• ความคาดหวังผลลัพธ ์

• การก าหนดล าดับความส าคัญในการทดสอบ 
3. วงจรชวีติของการทดสอบซอฟตแ์วร ์

• การวางแผนการทดสอบระดับสงู 

• การทดสอบสว่นประกอบ 

• การทดสอบการบรูณาการภาพเล็ก 

• การทดสอบระบบ (ไมใ่ชฟั่งกช์ัน และฟังกช์นั) 

4. การทดสอบแบบ Static 

• ทบทวน และกระบวนการทดสอบ 

• ชนดิการทบทวน 

• วเิคราะห ์Static 
5. การทดสอบแบบ Dynamics 

• อะไรคอืเทคนคิการทดสอบ? 

• การทดสอบแบบกลอ่งด า กล่องขาว 

• เทคนคิการทดสอบกล่องด า 

• เทคนคิการทดสอบกล่องขาว 

• การคาดเดาขอ้ผดิพลาด 

6. การบรหิารจัดการทดสอบซอฟตแ์วร ์ 

• โครงสรา้งองคก์ร 

• การบรหิารการก าหนดค่าตดิตัง้ 

• การประเมนิการทดสอบ การเฝ้าด ูและการควบคมุ 

• การบรหิารจัดการเหตกุารณ์ผดิปกต ิ

• มาตรฐานส าหรับการทดสอบ 
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7. เครือ่งมอืทีท่ดสอบซอฟตแ์วร ์

• ชนดิของเครือ่งมอื CAST 

• ท าไมจับหรอืรเีพลยไ์ม่ทดสอบโดยอัตโนมัต ิ

• การท างานโดยอัตโนมัต ิและการทดสอบใหแ้ยกทักษะตา่งหาก 

• ขอ้ปฏบัิตทิีด่ทีีส่ดุ 
 

วทิยากร: 

 

อาจารยข์จร  สนิอภริมยส์ราญ 

• วทิยากรประจ าสถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

• Microsoft Certified Technology Specialist 

• Microsoft Certified System Engineer: Security 

• Microsoft Certified System Administration: Messaging 

• Microsoft Certified Professional 

• Microsoft Certified Trainer 

• Microsoft Certified IT Professional 

• Microsoft Certified Database Administration 

• ITIL Foundation V2 & V3, Comtia Security+ 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 4 วัน (24 ชั่วโมง) 

 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม: ท่านละ 11,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้) 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  
 

สถานทีฝึ่กอบรม: 
          สถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 

          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  
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