
 

 
 

 

Basic Software Testing 
 

 
หลักสูตรน้ีจะชว่ยวางพ้ืนฐานให้คุณเขา้ใจถึงแนวคดิและความสาํคัญของการทดสอบระบบงานท่ัวไปรวมถึงขัน้ตอนตา่

งๆ         ทัง้การวางแผน         การจัดทาํกรณีทดสอบ         การเตรียมขอ้มูลและอุปกรณ์ระบบตา่งๆ 
รวมถึงแนวทางในการทาํการทดสอบเทคนิคการวเิคราะหผ์ลและการจัดทาํรายงาน 
โดยจะเป็นการถา่ยทอดประสบการณ์ตรงท่ีไดจ้ากการทาํงาน   ทัง้ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ 
เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถนําไปประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริงตอ่ไป 
 
Duration : 2 Days (9:00 - 17:00) 
 
Fee : 11,900 Baht exclude VAT ( Early Bird 10,900 Baht  exclude VAT) 
Special: Registration 3 persons pay only 2 (23,800 Baht exclude VAT)  
(Fee includes Course Material + Coffee Break and Lunch)  
 
 
Instructor :   คุณจิรภา   วรรณสุข 

● ท่ีปรึกษาอาวุโสดา้นการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานและซอฟตแ์วร์ 
● ท่ีปรึกษาดา้นการบริหารธุรกิจ 

 
Training Schedule 

● 16 - 17 March 2017 
● 15 - 16 June 2017 
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● 14 - 15 September 2017 
● 14 - 15 December 2017 

  
Training Venue:  Skulthai Surawong Tower 8th floor (Near MRT Sam Yan Door 1) >> See Map 
 
Course Description 

การพัฒนาซอฟตแ์วร์หรือระบบงาน 
ไมว่า่จะมีวัตถุประสงคเ์พ่ือใชภ้ายในองคก์รหรือเพ่ือสง่มอบให้แกลู่กคา้กต็ามจาํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการทดสอบและควบคุมคุณภ
าพ   โดยจะตอ้งมีการกาํหนดวธีิการและขัน้ตอนในการทดสอบอยา่งเหมาะสม 
รวมถึงตอ้งมีการวเิคราะหผ์ลท่ีไดจ้ากการทดสอบอยา่งมีประสทิธิภาพ   เพ่ือให้งานสง่มอบนัน้มีคุณภาพสูงสุด 

อยา่งไรกต็ามหลายองคก์รกลับกาํหนดให้กระบวนการทดสอบน้ีเป็นวาระสุดทา้ยของแผนงาน 
ทาํให้กวา่ท่ีจะตรวจพบจุดบกพร่องหรือขอ้ผิดพลาด   กต็อ้งใชเ้วลาในการแกไ้ขมากอยา่งไมน่่าเช่ือ 
จนทาํให้การสง่มอบงานลา่ชา้เกินกวา่กาํหนดไป 

ทัง้น้ีหากอา้งอิงตาม   CMMI   Framework   แลว้ 
จาํเป็นจะตอ้งมีการนํากระบวนการทดสอบเขา้ไปเก่ียวขอ้งในทุกขัน้ตอนของการพัฒนา   ซ่ึงเรียกวา่   Verification   และ 
Validation Process Area 
เพ่ือชว่ยให้สามารถม่ันใจไดว้า่งานสง่มอบนัน้และเสร็จสมบูรณ์ทันกาํหนดและมีคุณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้ 

หลักสูตรน้ีจะชว่ยวางพ้ืนฐานให้คุณเขา้ใจถึ ง แนวคดิและความสาํคัญของการทดสอบระบบงานท่ัวไป 
รวมถึงขัน้ตอนตา่งๆ      ทัง้การวางแผน      การจัดทาํกรณีทดสอบ      การเตรียมขอ้มูลและอุปกรณ์ระบบตา่งๆ 
รวมถึงแนวทางในการทาํการทดสอบ      เทคนิคการวเิคราะหผ์ลและการจัดทาํรายงาน 
โดยจะเป็นการถา่ยทอดประสบการณ์ตรงท่ีไดจ้ากการทาํงาน  
ทัง้ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติเพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถนําไปประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริงตอ่ไป  
 
Who Should Attend 

● ผูท้ดสอบระบบ   /   ผูว้เิคราะหร์ะบบ   /   ผูบ้ริหารโครงการ 
● บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 

 
Benefits  

● เขา้ใจและทราบถึงวธีิการเตรียมความพร้อม   และขัน้ตอนตา่งๆ   ในการทดสอบระบบงาน 
● สามารถปฏิบัติตามกระบวนการ   ตัง้แตก่ารวางแผน   การเตรียมกรณีทดสอบ   การเตรียมขอ้มูล   การทดสอบ 

การวเิคราะหผ์ล   และการจัดทาํรายงาน 
● เขา้ใจพ้ืนฐานในการทาํงานทดสอบระบบเบ้ืองตน้   และสามารถพัฒนาตนเองไปสูก่ารจัดการ 

และการวเิคราะหท์ดสอบในระดับสูงตอ่ไป 
 
Course Outline 

● แนะนําพ้ืนฐานและทฤษฎีในการทดสอบระบบท่ีนิยมใชกั้นโดยท่ัวไป 
● กระบวนการทดสอบระบบงาน 
● การฝึกปฏิบัติในการทดสอบระบบงาน 
● การอา่นเอกสารระบบงาน 

○ การประเมินเวลาท่ีใชใ้นการทดสอบระบบงาน 
○ การเขียนแผนการทดสอบระบบ 
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○ การเขียนกรณีทดสอบ 
○ การสร้างขอ้มูลทดสอบ 
○ การทดสอบระบบงาน 
○ การรายงานผลการทดสอบ 
○ การวเิคราะหผ์ลการทดสอบเบ้ืองตน้ 

 
Online Registration >>  HERE 
 
Payment Condition :  

 
Payment may be paid in full or 50% deposit at least 7 days prior to the start of the 
course. The payment could be paid by the following methods 
 
1. Account transfer to "IMC Institute" Saving account no. 616-2-07327-1 , Kasikorn 
Bank, Sathorn Square Branch. 
 
or 

 
2. Cheque should be made payable to "IMC Institute" 
 

Contact Person  
            For more information, contact our course coordinator on: 

Ms.Kwanhathai Thavornpong / Ms.Sunisa Kamhangwaratit  
Mobile: 087-593-7974, 088-192-7975 
Tel:  02-233-4732 
E-mail: kwanhathai@imcinstitute.com / sunisa@imcinstitute.com 

/contact@imcinstitute.com 
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