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โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร การพฒันาซอฟต์แวร์ส าหรบัการบรหิารดา้นดจิทิลัภาครฐั  

(Software Development for Digital Government Services) 
จัดโดย ส ำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

 

หลักกำรและเหตุผล 

 ในยุคปัจจุบนั ระบบโครงสรา้งพื้นฐานและบริการอินเทอร์เน็ตเข้าถึงคน

ส่วนใหญ่ของประเทศ ท ัง้บริการจากภาครฐัและเอกชน ประชาชนมีความพรอ้ม

ในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลักนัอย่างแพร่หลาย มีการ

สื่อสารผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวนั มีการซ้ือขายและท าธุรกรรม

ออนไลน์กนัอยา่งหลากหลาย ทุกภาคสว่นท ัง้รฐัและเอกชน ตา่งก็ตระหนกัและให้

ความส าคญักบัการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ เพื่อขบัเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ 

โดยเฉพาะภารกิจบรกิารดา้นดจิทิลัภาครฐั ทีน่บัวนัประชาชนจะมีความตอ้งการ

เข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้น ต้องการเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา ในหลากหลาย

ช่องทาง ภาครฐัจึงจ าเป็นต้องมีและพฒันาบริการพื้นฐานต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา 

เพือ่รองรบัการให้บริการประชาชนไดอ้ย่างท ั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ 

โดยองค์ประกอบส าคญันอกจากโครงสรา้งพื้นฐานแล้ว ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ

ให้บริการก็เป็นอีกปัจจยัที่มีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนั  แต่การจะได้

ซอฟต์แวร์ทีต่อบโจทย์ความตอ้งการนั้น จ าเป็นตอ้งมีองค์ความรู ้มีบุคลากรที่มี

ความเชีย่วชาญ มีกระบวนการพฒันาทีเ่ป็นระบบ 

หลกัสูตรการพฒันาซอฟต์แวร์ส าหรบัการบริการด้านดิจิทลัภาครฐั จึงได้ถูก

ออกแบบมา เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจถึงกระบวนการออกแบบและ

พฒันาซอฟต์แวร์ มีความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม

ซอฟต์แวร์ มีความสามารถในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รบับริการ สามารถ

วิเคราะห์ความต้องการ และสรุปความต้องการบริการดิจิทลัและกระบวนการ

ให้บริการแบบเชื่อมโยงได ้รวมถึงความสามารถในการระบุองค์ประกอบส าคญั

ของการออกแบบบริการดิจิทลั และการสร้างพิมพ์เขียวบริการสู่การพฒันา

นวตักรรมบรกิารได ้

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 4 

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการในการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 

3. มีความสามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ วิเคราะห์ความต้องการ และสรุปความต้องการบริการ

ดิจิทัลและกระบวนการให้บริการแบบเชื่อมโยงได้ 

4. สามารถระบุองค์ประกอบส าคัญของการออกแบบบริการดิจิทัลได้ 

5. สามารถสร้างพิมพ์เขียวบริการ (Service Blueprint) สู่การพัฒนานวัตกรรมบริการได้ 

 

รูปแบบกำรฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมในหลักสูตร เป็นการผสมผสาน ในรูปแบบบรรยาย (Lecture) การอภิปราย (Discussion) 

กรณีศึกษา (Case Study) และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนด

ไว้ 

ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 
 

อบรมจ านวน 1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน 

ชั่วโมงอบรม :  24 ชั่วโมง (4 วัน) 

วันที่อบรม : 7-10 มิถุนายน 2565 

ตำรำงกำรฝึกอบรม 

รายชื่อวิทยากรในการอบรม 
1. อาจารย์นายสุขกมล สุขพิศิษฐ์ 
2. นายปรีชา ศรีมนัสรัตน์ 
3. นางสาวรวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง 
4. นางสาวดวงธิดา ชูมาลี 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

วันท่ี 1 
09.00-16.00 น. กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

(Software Development 
Process) 

 ความหมายของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร ์
 ขั้นตอนในการพัฒนาซอฟต์แวร ์

 หลักการวิเคราะห์ความต้องการ
ของซอฟต์แวร์ (Software 
Requirements) และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง 

 ความหมายของการวเิคราะห์ความต้องการ 
 ประเภทของความต้องการ 

o ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement) 
o ความต้องการของระบบ (System 

Requirement) 
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เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

 ประเภทของความต้องการของระบบซอฟต์แวร ์
o Functional Requirement 
o Non-functional Requirement 
o Domain Requirement 

 บทบาทหน้าท่ีของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งในกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร ์

 หลักการวางแผนการด าเนิน
โครงการ (Project Plan) และ
แผนการพัฒนาซอฟต์แวร ์

 ความหมายของการวางแผน 
 ประเภทของแผนงานชนิดต่าง ๆ 
 การระบุทรัพยากรในแตล่ะขั้นตอน 
 หลักการการวางแผนด าเนินโครงการและก าหนดแผนการ

พัฒนาซอฟต์แวร ์
o แบบเป็นวงรอบ (Iteration) 
o ก าหนดแนวทางตรวจสอบผลลัพธ์การท างาน 

 การออกแบบสถาปัตยกรรมและ
รายละเอียดของซอฟต์แวร์ 
(Software architecture and 
Detailed Design) 

 ความหมายของการออกแบบซอฟต์แวร ์
 กระบวนการในการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
 Design 

o Implementation 
o Test 
o Maintenance 

 ระดับของการออกแบบซอฟต์แวร ์
o การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม (Architectural 

Design) 
o การออกแบบในรายละเอียด (Detailed design) 

 แบบจ าลองการออกแบบ (Design Model) 
วันท่ี 2 

09.00-16.00 น. การรับประกันคณุภาพของ
ซอฟต์แวร์ (Software Quality 
Assurance) 

 ความหมายของการประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์ 
 กระบวนการประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์ 
 การติดตามและการประเมินผลการด าเนินงาน 
 Verification and Validation มีการตรวจสอบกระบวนการ

ท างานและ Work Products ต่างๆ 

 หลักการวิเคราะห์การปฏิสมัพันธ์/
ประสบการณ์ของผู้ขอรับบริการ
ตลอดจนกระบวนการบริการแบบ
เชื่อมโยง 

 User experience principle 
 User Journey method 

วันท่ี 3 
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เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

09.00-16.00 น. องค์ประกอบของการออกแบบ
บริการเพื่อความสมบรูณ์ของการ
ให้บริการ 

 UX/UI Design 
 องค์ประกอบส าคัญของการออกแบบบริการดิจิทัล 
 ระบบนิเวศน์บริการ (Service Ecosystem): Frontstage 

and Backstage 
 กรอบกระบวนการการให้บริการ: Large Offering, Across 

Multiple Sub-Offerings เพื ่อลดความซับซ้อนในการใช้
ทรัพยากร 

วันท่ี 4 

09.00-16.00 น. การสร้างพิมพ์เขียวบริการ 
(Service Blueprint) ส าหรับ
พัฒนานวัตกรรมบริการ 

 การออกแบบและว ิ เคราะห ์ Customer Journey เพื่อ
พัฒนาการบริการ 

 พื้นฐานการออกบแบบกระบวนงาน (Process Design), 
ก า ร ออก แ บ บอ งค ์ ก ร  ( Organization Design) , ก า ร
ออกแบบสารสนเทศ (Information Design) 

 ประเมินความเป็นไปได้ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 

 การสร้างพิมพ์เขียว (Service Blueprint) 

 

หมำยเหตุ : 

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. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

ค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรมของหลักสูตร 

- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ On Site ท่านละ  12,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ทั้งนี้  
ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 
- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ 8,400.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  
หมายเหตุ กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบ 

ล่วงหน้า 
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เงื่อนไขกำรผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบัตร 

1. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test) 
2. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่าน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน และอภิปรายระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สอน 
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 

 
สถำนที่ฝึกอบรม 

ณ ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0-7428-2106 
 

สอบถำมรำยละเอียด 

สนใจติดต่อและสมัคร ได้ที่ 
 คุณศราวดี แสงสมบุญ 
 งานบริการวิชาการ ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
 โทรศัพท์ 0-7428-2106 โทรสาร 0-7428-2070 
 

ด ำเนินกำรฝึกอบรมโดย 

ส ำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
ที่อยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร 0-7428-2106 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cc-serve@group.psu.ac.th 
เว็บไซต์ : https://diis.psu.ac.th 
 

 


