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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ 

การบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ 

(Software Development for Digital Government Services) 

จัดโดย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) 

ภายใต้การดําเนินงานของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

 

หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันประเทศไทยได้เริ่มพัฒนาอย่างจริงจังเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลโดยมีแนวนโยบาย ด้านดิจิทัล 
ของรัฐบาลที่ชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเข้ามาช่วยให้  
ประเทศสามารถพัฒนาและขับเคลื่อนกรบวนการทำงานรวมถึงการให้บริการ ของภาครัฐแก่ประชาชนได้อย่าง 
เต็มทีแ่ละมีประสิทธิภาพทั้งในด้านเชิงเศรษกิจและสังคม นอกจากนี้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม พ.ศ. 2560 ยังชี้ประเด็นสำคัญ ในการส่งเสริมไปสู ่เป้าหมายดังกล่าวทั้งในเรื ่องของการส่งเ สริม 
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมการลงทุน และการนำไปใช้ประโยชน์ ทั ้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึง 
การพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศ 

 ดังนั้นการพัฒนาซอฟต์แวร์จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางภาครัฐต้องใช้เป็นเครื่อง
มือในการขับเคลื่อนองค์กรหน่วยยงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริการด้านดิจิทัลระหว่างภาครัฐด้วย   
กันเอง  โดยจะส่งผลให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือหน่วยงาน ภาครัฐ สามารถบรรลุได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรม 
เข้าใจถึงกระบวนการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม 
ซอฟต์แวร์มีความสามารถในการกําหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ สามารถวิเคราะห์ความต้องการ  และสรุป   
ความต้องการบริการดิจิทัล และกระบวนการให้บริการแบบเชื ่อมโยงได้ รวมถึงความสามารถในการระบุ          
องค์ประกอบสําคัญของการออกแบบการบริการด้านดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการในการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
3. มีความสามารถกําหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ วิเคราะห์ความต้องการ และสรุปความต้องการ 

บริการดิจิทัลและกระบวนการให้บริการแบบเชื่อมโยงได้ 
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4. สามารถระบุองค์ประกอบสําคัญของการออกแบบบริการดิจิทัลได้ 
5. สามารถสร้างพิมพ์เขียวบริการ (Service Blueprint) สู่การพัฒนานวัตกรรมบริการได้ 

รูปแบบการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมในหลักสูตรฯ เป็นการผสมผสานหลายวิธี ได้แก่ บรรยาย การสาธิต การอภิปราย 
และอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นจะทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ 
และเกิดความคิดและสามารถวิเคราะห์ซึ่งจะสามารถทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ 
โดยสามารถอธิบายได้ดังภาพต่อไปนี้ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

การจัดอบรมจํานวน 1 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน จํานวน 4 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 24 ชัว่โมง) 

อบรมระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ตารางการฝึกอบรม 

รายช่ือวิทยากรในการอบรม 
1. ผศ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ 
2. อ.อับดุลเลาะ บากา 
3. นายทวีวุฒิ นากอหม๊ะ 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

 วันที่ 1 

9.00 - 12.00 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
(Software Development 
Process)  
หลักการวิเคราะห์ความต้อง 
การของซอฟต์แวร์ (Software 
Requirements) และผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้อง 

▪ ความหมายของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

▪ ขั้นตอนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 
- ความหมายของการวิเคราะห์ความต้องการ 
- ประเภทของความต้องการ 

▪ ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement) 

▪ ความต้องการของระบบ (System Requirement) 
- ประเภทของความต้องการของระบบซอฟต์แวร์ 

▪ Functional Requirement 

▪ Non-functional Requirement 

▪ Domain Requirement 
- บทบาทหน้าที่ของผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนา 
ซอฟต์แวร์ 
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เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

13.00 - 16.00 หลักการวางแผนการดําเนิน- 
โครงการ (Project Plan) 
และแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 

- ความหมายของการวางแผน 
- ประเภทของแผนงานชนิดตา่ง ๆ 
- การระบุทรัพยากรในแต่ละขั้นตอน 
- หลักการการวางแผนดาํเนนิโครงการและกําหนดแผน 
การพัฒนาซอฟต์แวร์ 

▪ แบบเป็นวงรอบ (Iteration) 

▪ กําหนดแนวทางตรวจสอบผลลัพธ์การทาํงาน 

 วันที่ 2 

9.00 - 12.00 การออกแบบสถาปัตยกรรม 
และ รายละเอียดของ 
ซอฟต์แวร์ (Software 
architecture and detailed 
design) 
 

- ความหมายของการออกแบบซอฟต์แวร์ 
- กระบวนการในการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 

▪ Design 

▪ Implementation 

▪ Test 

▪ Maintenance 
- ระดับของการออกแบบซอฟต์แวร์ 

▪ การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม (Architectural 
Design) 

▪ การออกแบบในรายละเอียด (Detailed design) 
- แบบจําลองการออกแบบ (Design Model) 

13.00 - 16.00 การรับประกันคุณภาพของ 
ซอฟต์แวร์ (Software 
Quality Assurance) 

- ความหมายของการประกันคณุภาพของซอฟต์แวร์ 
- กระบวนการประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์ 
- การติดตามและการประเมินผลการดําเนนิงาน 
- Verification and Validation มีการตรวจสอบกระบวนการ 
ทํางาน และ Work Products ต่าง ๆ 

 วันที่ 3 

9.00 - 12.00 หลักการวิเคราะห์การ 
ปฏิสัมพันธ์/ประสบการณ ์
ของผู้ขอรับบริการตลอดจน 
กระบวนการบริการแบบ 
เชื่อมโยง (User Experience 
and User Journey) 

- User experience principle 
- User Journey method 
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เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

13.00 - 16.00 องค์ประกอบของการออกแบบ
บริการเพื่อความสมบูรณ์ 
ของการให้บริการ 
 

- UX/UI Design 
- องค์ประกอบสําคัญของการออกแบบบริการดิจิทัล 
- ระบบนิเวศน์บริการ (Service Ecosystem): Frontstage and 
Backstage 
- กรอบกระบวนการการให้บริการ: Large Offering, Across 
Multiple Sub-Offerings เพื่อลดความซับซ้อน 
ในการใช้ทรัพยากร 

 วันที่ 4 

9.00 - 12.00 การสร้างพิมพ์เขียวบริการ 
(Service Blueprint) 
สําหรับพัฒนานวัตกรรม 
บริการ 

- การออกแบบและวิเคราะห์ Customer Journey เพื่อพัฒนา 
การบริการ 
- พื้นฐานการออกบแบบกระบวนงาน (Process Design), 
การออก แบบองค์กร (Organization Design), การออกแบบ 
สารสนเทศ (Information Design) 

13.00 - 16.00 การสร้างพิมพ์เขียวบริการ 
(Service Blueprint) 
สําหรับพัฒนานวัตกรรม 
บริการ 

- ประเมินความเปน็ไปไดด้้านตา่ง ๆ เช่น ด้านกฎหมาย กฎ 
ระเบียบข้อบังคับคาํสั่ง 
- การสร้างพิมพ์เขียว (Service Blueprint) 

หมายเหตุ : 
1. พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น. 
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 
3. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 

- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Onsite ท่านละ 9,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียน 
ข้างต้น รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 
หมายเหตุ กรณีผู้เข้าอบรมมีจำนวนไม่ถึงตามท่ีกำหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร 

1. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test) 
2. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ ์    
การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน และอภิปรายระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สอน 
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4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรม         
ตลอดหลักสูตร 

สถานที่ฝึกอบรม 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ที่อยู่ : 133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20000  
สายตรง 073-299636 

 
สอบถามรายละเอียด 

หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  

คุณสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ (หัวหน้างานบริหารทั่วไป) หมายเลขโทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 21005 

ดำเนินการฝึกอบรมโดย 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ที่อยู ่อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 25) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร 073-299699 ต่อ 20000 สายตรง 073-299636 
โทรสาร 073-299637  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  aritcinfo@yru.ac.th 
เว็บไซต์  https://aritc.yru.ac.th/ 

https://aritc.yru.ac.th/

