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หนาที่ 2 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับการบริการดานดิจิทัลภาครัฐ 

(Software Development for Digital Government Services) 

จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
หลักการและเหตุผล 

 

  หลักสูตรการพัฒนาซอฟตแวรสาํหรับการบริการดานดิจิทัลภาครัฐ มุงเนนใหผูเขารวมอบรม เขาใจถึงกระบวนการ

ออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร มีความรูความเขาใจในกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร มีความสามารถในการ

กําหนดกลุมเปาหมายผูรับบริการ สามารถวิเคราะหความตองการ และสรุปความตองการบริการดจิทัิลและกระบวนการใหบริการ

แบบเช่ือมโยงได รวมถึงความสารมารถในการระบุองคประกอบสาํคัญของการออกแบบบริการดิจิทัล และการสรางพิมพเขียว

บริการสูการพัฒนานวัตกรรมบริการได 

 

วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในกระบวนการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร  

2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการในการออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร  

3. มีความสามารถกําหนดกลุมเปาหมายผูรับบริการ วิเคราะหความตองการ 

และสรุปความตองการบริการดจิิทัลและกระบวนการใหบริการแบบเช่ือมโยงได  

4. สามารถระบุองคประกอบสําคัญของการออกแบบบริการดิจิทัลได  

5. สามารถสรางพิมพเขียวบริการ (Service Blueprint) สูการพัฒนานวัตกรรมบริการได  

 

รูปแบบการฝกอบรม 

 

 การฝกอบรมในหลักสูตรฯ เปนการผสมผสานหลายวิธี ไดแก  

1) บรรยาย (Lecture)  

2) การอภิปราย (Discussion)  

3) กรณีศึกษา (Case Study)  

4) อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

 ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝกอบรมดังกลาวขางตนจะทําใหผูเรยีนมีกระบวนการเรยีนรู และเกิดความคดิ และสามารถ

วิเคราะห ซึ่งจะสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสตูรท่ีไดกําหนดไว โดยสามารถอธิบายไดดังภาพตอไปน้ี 

 



 
 

    
 
    

 

หนาที่ 3 

 
 

ระยะเวลาการฝกอบรม 

 

การบรรยาย (Lecture) (ช่ัวโมง)  การฝกปฏิบัติ (Workshop) (ช่ัวโมง)  

11 13 

จํานวนช่ัวโมงอบรมในหลักสูตร รวม 24 ช่ัวโมง ( 4 วัน) 

* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

การจดัอบรมจํานวน 1 รุน รุนละไมเกิน 40 คน จํานวน 4 วัน (วันละ 6 ช่ัวโมง รวม 24 ช่ัวโมง) 

รุนท่ี 1 อบรมระหวางวันท่ี 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 



 
 

หนาที่ 4    

 
    

 

ตารางการฝกอบรม 

วิทยากร 

ผศ. ดร. ธันวดี สุเนตนันท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหดิล 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันท่ี 1 

09.00 -12.00 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร (Software 

Development Process)  

 

 ความหมายของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร  

 ข้ันตอนในการพัฒนาซอฟตแวร  

 หลักการวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร (Software Requirements) และผูมีสวน

เก่ียวของ  

 ความหมายของการวิเคราะหความตองการ  

 ประเภทของความตองการ  

 ความตองการของผูใช (User Requirement)  

 ความตองการของระบบ (System Requirement)  

 ประเภทของความตองการของระบบซอฟตแวร  

 Functional Requirement  

 Non-functional Requirement  

 Domain Requirement  

 บทบาทหนาท่ีของผูท่ีมีสวนเก่ียวของในกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 

 หลักการวางแผนการดําเนินโครงการ (Project Plan) และ

แผนการพัฒนาซอฟตแวร  

 

 ความหมายของการวางแผน  

 ประเภทของแผนงานชนิดตาง ๆ  

 การระบุทรัพยากรในแตละข้ันตอน  



 
 

หนาที่ 5    

 
    

 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 หลักการการวางแผนดาํเนินโครงการและกําหนดแผนการพัฒนาซอฟตแวร แบบเปนวงรอบ 

(Iteration)  

 กําหนดแนวทางตรวจสอบผลลัพธการทํางาน 

13.00-16.00 การออกแบบสถาปตยกรรมและรายละเอียดของซอฟตแวร 

(Software architecture and Detailed Design)   

 ความหมายของการออกแบบซอฟตแวร  

 กระบวนการในการออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร  

o Design  

o Implementation  

o Test  

o Maintenance 

 วันท่ี 2 

09.00 -12.00 การรับประกันคุณภาพของซอฟตแวร (Software Quality 

Assurance) 

 

 ความหมายของการประกันคณุภาพของซอฟตแวร 

 กระบวนการประกันคณุภาพของซอฟตแวร 

 การติดตามและการประเมินผลการดําเนินงาน 

 Verification and Validation มกีารตรวจสอบกระบวนการทํางานและ Work Products ตางๆ 

13.00-16.00 หลักการวิเคราะหการปฏิสัมพันธ/ประสบการณของผู

ขอรับบริการตลอดจนกระบวนการบริการแบบเชื่อมโยง 

 User experience principle 

 User Journey method 

 วันท่ี 3 

09.00 -16.00 องคประกอบของการออกแบบบริการเพ่ือความสมบูรณ

ของการใหบริการ  

 UX/UI Design  

 องคประกอบสําคญัของการออกแบบบริการดิจิทัล  

 ระบบนิเวศนบริการ (Service Ecosystem): Frontstage and Backstage  



 
 

หนาที่ 6    

 
    

 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 กรอบกระบวนการการใหบริการ: Large Offering, Across Multiple Sub-Offerings เพ่ือลด

ความซับซอนในการใชทรัพยากร 

 วันท่ี 4 

09.00 -16.00 การสรางพิมพเขียวบริการ (Service Blueprint) สําหรับ

พัฒนานวัตกรรมบริการ  

 การออกแบบและวิเคราะห Customer Journey เพ่ือพัฒนาการบริการ  

 พ้ืนฐานการออกบแบบกระบวนงาน (Process Design), การออกแบบองคกร (Organization 

Design), การออกแบบสารสนเทศ (Information Design)  

 ประเมินความเปนไปไดดานตาง ๆ เชน ดานกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง  

 การสรางพิมพเขียว (Service Blueprint) 

 

หมายเหตุ : 

1. พักรับประทานอาหารวาง ชวงเชา เวลา 10.30 – 10.45 น. ชวงบาย เวลา 14.30 – 14.45 น. 

2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 

3. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

  

 



 
 

หนาที่ 7    

 
    

 

คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

 

   คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ  12,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

 หมายเหตุ:  

 คาลงทะเบียนขางตน รวม คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง  

 

เง่ือนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

 

1. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎดีวยแบบประเมินผลกอนการฝกอบรม (Pre-Test)  

2. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎดีวยแบบประเมินผลหลังการฝกอบรม (Post-Test) 

เกณฑการผานไมนอยกวารอยละ 70  

3. สวนรวมในการนําเสนอผลงาน และอภิปรายระหวางผูเขารวมอบรมและผูสอน  

4. ผูเขารับการฝกอบรมเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาฝกอบรมตลอดหลักสูตร  

 

สถานท่ีฝกอบรม 

 

คณะ ICT มหาวิทยาลยัมหิดล 

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

TEL: (02) 441-0909 FAX: (02) 441-0808 



 
 

หนาที่ 8    

 
    

 

 

 

สอบถามรายละเอียด 

 

หากทานมีขอสงสัย และ/หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถตดิตอสอบถามไดท่ี อาจารยผกาพร เพ็งศาสตร 

หมายเลขโทรศัพท 082 498 1177 

 

ชองทางการติดตอสอบถามทางไลน ● LINE Official Account: @ictmahidol 

 
ชองทางการติดตอสอบถามบน Facebook https://www.facebook.com/ict.mahidol.university/ 

ชองทางการติดตอสอบถามทาง e-mail https://www.ict.mahidol.ac.th/th/ 

 

  

https://www.facebook.com/ict.mahidol.university/
https://www.ict.mahidol.ac.th/th/
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ดําเนินการฝกอบรมโดย 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ท่ีอยู : 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล , จังหวัดนครปฐม 73170  

โทรศัพท: (02) 441-0909  

โทรสาร: (02) 441-0808 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: ict@mahidol.ac.th 

เว็บไซต: https://www.ict.mahidol.ac.th 

 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาลงทะเบียนการฝกอบรมไมวากรณีใดๆ ยกเวนกรณีมีเหตุ

สุดวิสัยไมสามารถจัดฝกอบรมได 

 


