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ITM100 : การบรหิารงานสนิทรพัยด์า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Asset Management) 

  
หลกัการและเหตผุล : 

          ปัจจบุนัการบรหิารสนิทรัพยจ์ าเป็นทีต่อ้งมเีครือ่งมอืทีช่ว่ยด าเนนิการเพือ่ใหผู้ด้ าเนนิงานสะดวกในการใชง้านทัง้
ในการน าเขา้ ควบคมุ ตรวจสอบ และการออกรายงานไดท้นัทเีมือ่ตอ้งการ ซึง่ในหลกัสตูรนีจ้ะมุง่เนน้แนวคดิในการน า

ระบบดจิติอลเขา้มาใชใ้นการจัดการสนิทรัพยท์ีม่อียูเ่ดมิ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการทางธรุกจิ 

 
วตัถปุระสงค ์: 

 ผูเ้รยีนเขา้ใจเกีย่วกับภาพรวมของการจัดการสนิทรัพย ์(Asset Management) 

 การน าแนวคดิดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใ์ชก้บัการบรหิารการลงทนุสนิทรัพยแ์ละการจัดการความ

เสีย่ง 
 ความเขา้ใจรอบการลงทนุเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัธรุกจิ 

 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั : 

 ผูรั้บผดิชอบในการน าสนิทรัพยเ์ขา้ระบบ 

 
ประโยชนท์ีไ่ดร้บั : 

 การน าตัวอยา่งขอ้มลูเขา้สูร่ะบบสาธติ 

 ผูเ้รยีนจะรูถ้งึกระบวนการทรัพยส์นิ และการบรหิารงานใหไ้ดอ้ยา่งคุม้คา่ 

 ความคุม้คา่ของทรัพยส์นิทีเ่กดิขึน้ กบักระบวนการจัดซือ้เพือ่ตอบสนองการด าเนนิงานอยา่งทันทว่งท ี

 อา่นทศิทางของการเตบิโตของเทคโนโลยผีา่น Hype curve  

 
เนือ้หาหลกัสูตร : 

กลยทุธส์นิทรพัย,์ การวางแผน, และการจดัท าวศิวกรรม 
 การก าหนดกลยุทธท์ีร่ะบกุารด าเนนิการบัญชสีนิทรัพยโ์ดยใชร้ะบบสารสนเทศเขา้มาอ านวยความสะดวก และ

มอบหมายใหผู้รั้บผดิชอบจัดเก็บเขา้สูร่ะบบ 

Asset Portfolio & Risk Management 

 การวางแผนการลงทนุกบัสนิทรัพย ์และการบรหิารจัดการความเสีย่งโดยการด าเนนิการ BIA เพือ่ระบุ

ความส าคัญสนิทรัพย ์และการส ารวจ ประเมนิความเสีย่ง 
แอพพลเิคชนั และการน ามาประยกุตใ์ช ้

 การเลอืกระบบซอฟตแ์วรต์ัวอย่างเพือ่แสดงถงึการน ามาใชร้่วมกนัระหวา่ง Supplier, Warranty/Guarantee, 

Asset และ Configuration 
 เครือ่งมอืวเิคราะหด์า้นการเงนิ กบัรูปแบบการเปรยีบเทยีบความสามารถระบบ กบัการลงทนุ 

 เครือ่งมอืวเิคราะหด์า้นเทคนคิ เกีย่วกบัมาตรฐานสถาปัตยกรรม ความสามารถของระบบ และเฟรมเวริค์ของ

สว่นประกอบตา่งๆดา้นเทคนคิ 

 เครือ่งมอืวเิคราะหก์ระบวนการ โดยจะวดัผล และเฝ้าดกูระบวนการท างาน โดยจะมกีารระบเุจา้ของ การเลอืก

ผลติภัณฑ ์การระบกุลยุทธิ ์และการใชเ้ครือ่งมอืจัดการคลงัขอ้มลู 

 เครือ่งมอืวเิคราะหอ์งคก์ร จะระบบุทบาทและผูรั้บผดิชอบ 

การวางแผนลงทุนสนิทรพัย ์และการจดัการสนิทรพัย ์
 การประเมนิความส าคัญของ Loss Expectancy และความคุม้คา่ตอ่การด าเนนิการ 

รอบของดจิติอล 

 วงจรชวีติ และทศิทางของเทคโนโลยดีา้นสารสนเทศในปัจจุบนั และแนวคดิของ Hype Cycle  

 
วทิยากร : 

 

อาจารยข์จร  สนิอภริมยส์ราญ 

 วทิยากรประจ าสถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 Microsoft Certified Technology Specialist 

 Microsoft Certified System Engineer: Security 

 Microsoft Certified System Administration: Messaging 

 Microsoft Certified Professional 

 Microsoft Certified Trainer 

 Microsoft Certified IT Professional 

 Microsoft Certified Database Administration 

 ITIL Foundation V2 & V3, Comtia Security+ 
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จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วนั (18 ชัว่โมง) 

 
ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 9,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบนัฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 
สถานทีฝึ่กอบรม : 

          สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 
          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่ : 

          ตดิตอ่ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ ในวนั-เวลาราชการ 

          โทรศพัท:์ 0 2644 8150 ตอ่ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.NSTDAacademy.com 

          E-mail:  
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