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จัดโดย คณะวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยหอการค<าไทย 

 

 

หลักสูตรการพัฒนาซอฟต0แวร0สำหรับการบริการด7านดิจิทัลภาครัฐ 

(Software Development for Digital Government Services) 

 



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 1 

สารบัญ 

 

  หน$าท่ี 

þ หลักการและเหตุผล 2 

þ วัตถุประสงค: 3 

þ รูปแบบการฝ?กอบรม 3 

þ ระยะเวลาการฝ?กอบรม 4 

þ ตารางการฝ?กอบรม 4 

þ คDาธรรมเนียมการฝ?กอบรมของหลักสูตร 6 

þ เง่ือนไขการผDานการฝ?กอบรม 6 

þ สถานท่ีฝ?กอบรม 7 

þ สอบถามรายละเอียด 7 

þ ดำเนินการฝ?กอบรมโดย 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 2 

โครงการฝ(กอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาซอฟต8แวร8สำหรับการบริการด>านดิจิทัลภาครัฐ 

(Software Development for Digital Government Services) 

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค<าไทย 

 

หลักการและเหตุผล 

 

ในปPจจุบัน องค:กรหรือหนDวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตDางนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช$ เพื่อยกระดับการ

ทำงานให$รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาจกลDาวได$วDา หากเจ$าหน$าท่ีผู$ปฏิบัติงานด$านเทคโนโลยี หรือผู$พัฒนา

ซอฟต:แวร:สำหรับบริการดิจิทัลมีทักษะในการออกแบบและพัฒนาซอฟต:แวร: มีความรู$ในกระบวนการออกแบบ

สถาปPตยกรรมซอฟต:แวร: รวมถึงหลักการวิเคราะห:การปฏิสัมพันธ:/ประสบการณ:ของผู$ขอรับบริการ ตลอดจน

กระบวนการบริการแบบเชื่อมโยง และการสร$างพิมพ:เขียวบริการสูDการพัฒนานวัตกรรมบริการแล$ว จะกDอให$เกิด

ประโยชน:สูงสุดกับหนDวยงาน แตDในปPจจุบันองค:กรหรือหนDวยงานตDาง ๆ มักขาดผู$ที่มีความรู$และประสบการณ:ด$าน

การออกแบบและพัฒนาซอฟต:แวร: จึงจำเปaนต$องจ$างบุคคลภายนอกหรือหนDวยงานอื่น ๆ เข$ามาพัฒนาระบบหรือ

ซอฟต:แวร:ให$หนDวยงานของรัฐ ซึ่งผลลัพธ:ที่ได$อาจจะไมDตรงกับความต$องการของหนDวยงาน และบุคลากรของ

หนDวยงานก็ไมDได$รับการพัฒนาทักษะทางด$านเทคโนโลยีดิจิทัล 

หลักสูตรการพัฒนาซอฟต:แวร:สำหรับการบริการด$านดิจิทัลภาครัฐ มุDงเน$นให$ผู$เข$ารDวมอบรม เข$าใจถึง

กระบวนการออกแบบและพัฒนาซอฟต:แวร: มีความรู$ความเข$าใจในกระบวนการออกแบบสถาปPตยกรรมซอฟต:แวร: 

มีความสามารถในการกำหนดกลุDมเปbาหมายผู$รับบริการ สามารถวิเคราะห:ความต$องการ และสรุปความต$องการ

บริการดิจิทัลและกระบวนการให$บริการแบบเชื่อมโยงได$ รวมถึงความสามารถในการระบุองค:ประกอบสำคัญของ

การออกแบบบริการดิจิทัล และการสร$างพิมพ:เขียวบริการสูDการพัฒนานวัตกรรมบริการได$ 

 

 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 3 

วัตถุประสงค4 

 

1. เพ่ือให$มีความรู$ ความเข$าใจในกระบวนการออกแบบและพัฒนาซอฟต:แวร: 

2. เพ่ือให$มีความรู$ความเข$าใจในกระบวนการในการออกแบบสถาปPตยกรรมซอฟต:แวร: 

3. มีความสามารถกำหนดกลุDมเปbาหมายผู$รับบริการ วิเคราะห:ความต$องการ และสรุปความต$องการบริการ

ดิจิทัลและกระบวนการให$บริการแบบเช่ือมโยงได$ 

4. สามารถระบุองค:ประกอบสำคัญของการออกแบบบริการดิจิทัลได$ 

5. สามารถสร$างพิมพ:เขียวบริการ (Service Blueprint) สูDการพัฒนานวัตกรรมบริการได$ 

 

รูปแบบการฝ8กอบรม 

 

การฝ?กอบรมในหลักสูตรฯ เปaนการผสมผสานหลายวิธี ได$แกD การบรรยาย การอภิปราย และการฝ?ก 

ปฏิบัติการ ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝ?กอบรมดังกลDาวข$างต$นจะทำให$ผู$เรียนมีกระบวนการเรียนรู$ และเกิด 

ความคิด และสามารถวิเคราะห: ซึ ่งจะสามารถทำให$บรรลุตามวัตถุประสงค:ของหลักสูตรท่ีได$กำหนดไว$ โดย 

สามารถอธิบายได$ดังภาพตDอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบการเรียนรู$ในหลักสูตรการพัฒนาซอฟต:แวร:สำหรับการบริการด$านดิจิทัลภาครัฐ 

 



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 4 

ระยะเวลาการฝ8กอบรม 
 

การจัดอบรมจำนวน 4 รุDน รุDนละไมDเกิน 30 คน  จำนวน 4 วัน (วันละ 6 ช่ัวโมง รวม 24 ช่ัวโมง) 

รุDน 1  อบรมระหวDางวันท่ี 24-27 พฤษภาคม 2565 

รุDน 2  อบรมระหวDางวันท่ี 19-22 กรกฎาคม 2565 

รุDน 3  อบรมระหวDางวันท่ี 27-30 กันยายน 2565 

รุDน 4  อบรมระหวDางวันท่ี 22-25 พฤศจิกายน 2565 

 

ตารางการฝ8กอบรม 

 

รายช่ือวิทยากรในการอบรม 

1. รองศาสตราจารย6 ดร.น้ำฝน อัศวเมฆิน 

2. ผูAชBวยศาสตราจารย6ชฎารัตน6 พิพัฒนนันท6 

3. ดร.ศศิธร มงคลศรีพัฒนา 

4. ผูAทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ 

 

เวลา หัวข)อ เนื้อหา 

 วันที่ 1 

09:00-10:00 แบบทดสอบก.อนเรียน (Pre-Test) 

กระบวนการพัฒนาซอฟตEแวรE 

(Software Development Process) 

- ความหมายของกระบวนการพัฒนาซอฟตEแวรE 

- ขั้นตอนในการพัฒนาซอฟตEแวรE 

 

หลักการวิเคราะหEความต[องการของ

ซอฟตEแวรE (Software 

Requirements) และผู[มีส.วน

เกี่ยวข[อง 

(บรรยาย 1) 

- ความหมายของการวิเคราะหEความต[องการ 

- ประเภทของความต[องการ 

§ ความต[องการของผู[ใช[ (User Requirement) 

§ ความต[องการของระบบ (System Requirement) 

- ประเภทของความต[องการของระบบซอฟตEแวรE 

§ Functional Requirement 

§ Non-functional Requirement 

§ Domain Requirement 



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 5 

เวลา หัวข)อ เนื้อหา 

- บทบาทหน[าที่ของผู[ที่มีส.วนเกี่ยวข[องในกระบวนการพัฒนา

ซอฟตEแวรE 

10:00-12:00 หลักการวางแผนการดำเนินโครงการ 

(Project Plan) และแผนการพัฒนา

ซอฟตEแวรE 

(บรรยาย 1, ฝpกปฏิบัติ 1) 

- ความหมายของการวางแผน 

- ประเภทของแผนงานชนิดต.าง ๆ 

- การระบุทรัพยากรในแต.ละขั้นตอน 

- หลักการการวางแผนดำเนินโครงการและกำหนดแผนการ

พัฒนาซอฟตEแวรE 

§ แบบเปtนวงรอบ (Iteration) 

13:00-16:00 การออกแบบสถาปyตยกรรมและ

รายละเอียดของซอฟตEแวรE (Software 

architecture and Detailed 

Design) 

(บรรยาย 1, ฝpกปฏิบัติ 2) 

- ความหมายของการออกแบบซอฟตEแวรE 

- กระบวนการในการออกแบบสถาปyตยกรรมซอฟตEแวรE 

§ Design 

§ Implementation 

§ Test 

§ Maintenance 

- ระดับของการออกแบบซอฟตEแวรE 

§ การออกแบบเชิงสถาปyตยกรรม (Architectural Design) 

§ การออกแบบในรายละเอียด (Detailed design) 

 วันที่ 2 

09:00-12:00 การรับประกันคุณภาพของซอฟตEแวรE 

(Software Quality Assurance) 

(บรรยาย 2, ฝpกปฏิบัติ 1) 

§ ความหมายของการประกันคุณภาพของซอฟตEแวรE 

§ กระบวนการประกันคุณภาพของซอฟตEแวรE 

§ การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน 

§ Verification and Validation มีการตรวจสอบ

กระบวนการทำงานและ Work Products ต.าง ๆ 

13:00-14:30 หลักการวิเคราะหEการปฏิสัมพันธE/

ประสบการณEของผู[ขอรับบริการ

ตลอดจนกระบวนการบริการแบบ

เชื่อมโยง 

(บรรยาย 2, ฝpกปฏิบัติ 1) 

§ User experience principle 

§ User Journey method 

วันที่ 3 



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 6 

เวลา หัวข)อ เนื้อหา 

09:00-12:00 หลักการวิเคราะหEการปฏิสัมพันธE/

ประสบการณEของผู[ขอรับบริการ

ตลอดจนกระบวนการบริการแบบ

เชื่อมโยง 

(บรรยาย 1, ฝpกปฏิบัติ 2) 

§ User experience principle 

§ User Journey method 

13:00-16:00 องคEประกอบของการออกแบบบริการ

เพื่อความสมบูรณEของการให[บริการ 

(บรรยาย 1, ฝpกปฏิบัติ 2) 

§ UX/UI Design 

§ องคEประกอบสำคัญของการออกแบบบริการดิจิทัล 

§ ระบบนิเวศนEบริการ (Service Ecosystem): 

Frontstage and Backstage 

§ กรอบกระบวนการการให[บริการ: Large Offering, 

Across Multiple Sub-Offerings เพื่อลดความ

ซับซ[อนในการใช[ทรัพยากร 

วันที่ 4 

09:00-12:00 การสร[างพิมพEเขียวบริการ (Service 

Blueprint) สำหรับพัฒนานวัตกรรม

บริการ 

 

§ การออกแบบและวิเคราะหE Customer Journey เพื่อ

พัฒนาการบริการ 

§ พื้นฐานการออกบแบบกระบวนงาน (Process 

Design), การออกแบบองคEกร (Organization 

Design), การออกแบบสารสนเทศ (Information 

Design) 

13.00-14.00 การสร[างพิมพEเขียวบริการ (Service 

Blueprint) สำหรับพัฒนานวัตกรรม

บริการ (ต.อ) 

§ ประเมินความเปtนไปได[ด[านต.าง ๆ เช.น ด[านกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข[อบังคับ คำสั่ง 

§ การสร[างพิมพEเขียว (Service Blueprint) 

14:00-16:00 การประเมินผล § การนำเสนอโครงการ 

§ แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 

 

หมายเหตุ : 

1. พักรับประทานอาหารว7าง ช7วงเช:า เวลา 10:30 – 10:45 น. ช7วงบ7าย เวลา 14:30 – 14:45 น. 

2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12:00 – 13:00 น. 

3. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 7 

ค<าธรรมเนียมการฝ8กอบรมของหลักสูตร 
 

• คDาลงทะเบียนฝ?กอบรมแบบ Onsite ท Dานละ 12,800 บาท (รวมภาษีม ูลค Dาเพ ิ ่มแล $ว) ท ั ้ง น้ี 

คDาลงทะเบียนข$างต$น รวม คDาอาหารกลางวัน และอาหารวDาง 

• คDาลงทะเบียนฝ?กอบรมแบบ Online ทDานละ 10,800 บาท (รวมภาษีมูลคDาเพ่ิมแล$ว) 

หมายเหตุ: กรณีผูAเขAารBวมอบรมมีจำนวนไมBถึงตามท่ีกำหนด ผูAจัดอบรมจะแจAงใหAผูAสมัครเขAารBวมอบรมทราบลBวงหนAา 

 

เง่ือนไขการผ<านการอบรมและไดKรับประกาศนียบัตร 

1. ผู$เข$ารับการฝ?กอบรมเข$ารับการฝ?กอบรมไมDน$อยกวDาร$อยละ 80 ของระยะเวลาฝ?กอบรมตลอด

หลักสูตร 

2. ผู$เข$ารับการฝ?กอบรมจะต$องเข$ารับการทดสอบประเมินความรู$ภาคทฤษฎีด$วยแบบประเมินผลหลัง

การฝ?กอบรม (Post-Test) เกณฑ:การผDานไมDน$อยกวDาร$อยละ 70 

3. ผู$เข$ารับการอบรมจะต$องนำเสนอผลการฝ?กปฏิบัติกิจกรรมกลุDมในวันสุดท$ายของการฝ?กอบรม 

 

สถานท่ีฝ8กอบรม 

ณ คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค$าไทย  

ท่ีอยูD : 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก 

เขตดินแดง กทม. 10400 

โทรศัพท: : +66 (0) 2697 6000 ตDอ 6504-5 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

    

 
    

 

หน$าที่ 8 

สอบถามรายละเอียด 

 

หากทDานมีข$อสงสัย และ/หรือต$องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตDอสอบถามได$ท่ี  

• ผศ. ชฎารัตน: พิพัฒนนันท: หมายเลขโทรศัพท: 092 725 9588 

• ดร. ศศิธร มงคลศรีพัฒนา หมายเลขโทรศัพท: 062 874 3464 

 

ดำเนินการฝ8กอบรมโดย 

 

คณะวิทยาศาสตร1และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยหอการค<าไทย 

ท่ีอยูD : 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400 

โทร : 02 697 6000 ตDอ 6504-5 

ไปรษณีย:อิเล็กทรอนิกส: : chadarat_phi@utcc.ac.th, sasithorn_mon@utcc.ac.th 

เว็บไซต: : https://science.utcc.ac.th/ 

 


