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โครงการสัมมนา   
เรื่อง  “Software Process Improvement with TQS by ISO/IEC 15504” 

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ หองประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
-------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
 เครือขายโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย  (Industrial Technology 
Assistance Program: ITAP) ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร รวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  เปนหนวยงานที่
จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหมีขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น  โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการเชิงลึกแบบครบวงจรให
สามารถผลิตสินคาที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพสูงขึ้น โดยเนนพื้นที่การใหบริการจังหวัดภาคใตตอนลาง และ
ใหความรูทางวิชาการแกหนวยงานที่สนใจ  ซึ่งเนื่องจากดาน ISO/IEC 15504 เปนหัวขอที่ขาดแคลนบุคลากร
ที่จะใหความรูในภาคใต  ทั้งๆ ที่เปนสวนสําคัญในการผลักดันคุณภาพดาน Software   โครงการจึงเล็งเห็น
ความสําคัญของเรื่องดังกลาว  โดยจัดสัมมนาในหัวขอเร่ือง “Software Process Improvement with TQS 
by ISO/IEC 15504”   
 
วัตถุประสงคของโครงการ 

1. กระตุนใหบริษทั, องคกร หรือหนวยงานดานพัฒนาซอฟแวรในสวนภูมิภาคตระหนกัหรือให
ความสาํคัญกบัการปรับปรุงกระบวนการพฒันาซอฟแวร (Software Process Improvement) 
มากขึ้น  เพราะผลลัพธที่ไดนอกจากในระดับองคกรในแงของคุณภาพผลิตภัณฑ  ความเชื่อถือ
และความเปนมืออาชีพในธุรกิจแลว  จะสงผลดีในระดบัประเทศในแงของความสามารถในการ
แขงขันและการผลิตที่จะทาํใหเกิดการลงทนุในธุรกจิซอฟแวรทั้งจากในประเทศและตางประเทศ
มีมากยิ่งขึน้ 

2. การรวบรวมบคุลากรดานพฒันาซอฟแวรในภูมิภาค  เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งกลุม 
Songkhla SPIN (Songkhla Software Process Improvement Network) 

 
คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 

1. บุคลากรในสถานประกอบการตางๆ 
2. อาจารย  นักศกึษา  และบุคลากรในสถาบนัการศึกษา   
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ระยะเวลา / สถานที่ฝกอบรม 
 วันองัคารที ่29 มกราคม 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ  หองประชมุมงคลสุข   
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 
 
งบประมาณ 

รายรับ 
ไมมีการเก็บคาลงทะเบียน 

รายจาย 
  

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
คาตอบแทนวทิยากรในประเทศ 2 ชั่วโมง x 2,000 บาท/ชั่วโมง 4,000.00 
คาสถานที่อบรมและอุปกรณโสตฯ  -* 
Coffee break (95 คน x คาใชจายตอหวั) 2,375.00 
คาเดินทางวทิยากรและเจาหนาที่สวนกลาง  
      - คารถรับสงไป-กลับสนามบิน  -* 
คาวัสดุในงานจัดอบรมสัมมนา 500.00 
คาเลี้ยงรับรองวทิยากร (1 มื้อ x 8 คน) 1,385.00 
คาถายเอกสารและเขาเลม (95 คน x คาใชจายตอหวั) 1,062.00 

 9,322.00 
 

หมายเหต ุ  :  ขอถัวจายทกุรายการ โดยจะชําระคาใชจายจากงบประมาณของโครงการ  ยกเวนคาสถานที่
อบรมและอุปกรณโสตฯ   และคารถรับสงไป-กลับสนามบิน  จะขอสนับสนนุจากคณะวิศวกรรมศาสตร โดย
ไมตองชําระเงนิใหคณะฯ 
 
วิทยากร 
 คุณธานนิท  อุทยานะกะ   
 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 เครือขายโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย  (Industrial Technology 
Assistance Program: ITAP)  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร 
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กําหนดการสมัมนา 
13.00 – 13.15 น. ลงทะเบียน 
13.15 – 13.30 น. กลาวเปด 

โดย  รองศาสตราจารย ดร. ชูศักดิ์  ล่ิมสกุล   
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   

13.30 – 14.00 น. บทบาทของ ITAP ในการชวยเหลือและใหคําปรึกษาผูประกอบการ 
โดย  ผูชวยศาสตราจารยคํารณ  พิทักษ  ผูจัดการเครือขาย ITAP วศ.มอ. 

14.00 – 16.00 น. การจัดทํามาตรฐานซอฟแวร TQS by ISO/IEC 15504 
 พรอมตอบขอซักถามขอสงสัย 

โดย  คุณธานินท  อุทยานะกะ   
พักรับประทานอาหารวาง เวลา 15.30 น. (15 นาที) 
 
รายละเอียดการสัมมนา 
 การสัมมนาเรือ่ง  “Software Process Improvement with TQS by ISO/IEC 15504”  ในวนัองัคาร
ที่ 29 มกราคม 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ หองประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยั 
สงขลานครนิทร  โดยวิทยากร คือ คุณธานินท  อุทยานะกะ  มีผูเขารวมการสัมมนา ทั้งสิน้จาํนวน 99 คน  ซึ่ง
แบงเปนกลุมตางๆ ดังนี ้

1. บริษัทผูผลิตซอฟแวร     จํานวน  24  คน 
2. บริษทัผูใชซอฟแวร     จํานวน  18  คน 
3. อาจารยและบคุลากรในสถาบันการศึกษา  จํานวน  29  คน 
4. นักศึกษาในสถาบันการศึกษา   จํานวน  25  คน 
5. อ่ืนๆ      จํานวน  3  คน 
การสัมมนาดงักลาว เปนที่สนใจของผูเขาสัมมนาเปนอยางมาก  และมกีารเลือกตัวแทนกลุม 

Songkhla SPIN (Songkhla Software Process Improvement Network)   ซึ่งผูไดรับเลือก คือ บริษทั 
พรีเมียรซิสเตม็ เอ็นจิเนยีร่ิง จํากัด 
 
 

 
 
 



Y:\101-ITAP\24-Training\ISO_15504\ผลการดําเนินงานโครงการอบรม ISO15504.doc หนาท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
ภาพประกอบการสัมมนา 
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การลงทะเบยีนหนาหองสมัมนา  
(หองประชุมมงคลสุข คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร) 
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กลาวเปด โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 
(รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์  ล่ิมสกุล) 
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บรรยายเรื่องบทบาทของ ITAP ในการชวยเหลือและใหคําปรึกษาผูประกอบการ  
โดย ผูจัดการเครือขาย ITAP วศ.มอ.  (ผูชวยศาสตราจารยคํารณ  พทิกัษ  ) 
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บรรยายเรื่องการจัดทํามาตรฐานซอฟแวร TQS by ISO/IEC 15504 
โดย วทิยากร คุณธานนิท  อุทยานะกะ   
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