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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 าหรบัการทดสอบ 
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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:  

 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

11,000 บาท 9,000 บาท 

 

** ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 
** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

 

สถานทีฝึ่กอบรม:  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 
ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

 

หมายเหต:ุ ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID 19 เพือ่ลดการท ากจิกรรมทีม่กีารรวมตัวกัน  

ทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ได ้สถาบันฯ จะมกีารปรับรูปแบบการอบรมเป็น "อบรมออนไลน์" 
 

รปูแบบการเรยีนออนไลน ์
1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join) 

    เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 

2. ลงโปรแกรม Anydesk หรอื Teamviewer ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น  
    (ส าหรับหลักสตูรฝีกปฏบัิตทิีผู่เ้ขา้อบรมจะตอ้งใชว้ธิกีาร Remote เพือ่มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ 

    หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้ง Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม) 
3. ส าหรับหลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีมหนา้จอ 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน  

    คอื หนา้จอส าหรับ Zoom พรอ้มหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote  ซึง่อาจจะเป็นหนา้จอคอมพวิเตอรทั์ง้ 2 เครือ่ง  

    หรอื หนา้จอเครือ่งคอมฯ เพือ่ใชใ้นการ remote  และ หนา้จอโทรศัพทม์อืถอื/แทปเล็ท เพือ่ใชกั้บ zoom 
4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหว่างวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

5. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  
6. จัดสง่วุฒบัิตรภายหลังจบการอบรม       

 

 
 

https://zoom.us/join
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วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 

          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 
          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 
          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  

 

 

 

 

mailto:training@nstda.or.th

