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ITM121: การพฒันากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018 
 

หลกัการและเหตผุล: 
          ปัจจุบันระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นสว่นหนึง่ของการใหบ้รกิารต่างๆในทางธุรกจิ ดังนัน้การใหบ้รกิาร

เทคโนโลยสีารสนเทศจงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็น และปฏเิสธไมไ่ด ้มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018 เป็นแนวปฏบัิตทิีด่ทีีส่ดุ

ในอตุสาหกรรม ซึง่ไดน้ าแนวคดิของการด าเนนิการของส านักการพาณิชยภ์าครัฐ (OGC) และคลังโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
ไอท ี(ITIL) มาด าเนนิการท าใหเ้รามคีวามเชือ่มั่นว่าบรกิารดา้นไอทขีองเรานัน้เป็นไปตามกรอบขอ้บังคับทีเ่ป็นทีย่อมรับ

ในระดับสากล 

หลักสตูรนี้เป็นหลักสตูรทีน่ าแนวปฏบัิตขิองมาตรฐาน ISO/IEC20000-1:2018 ในลักษณะแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ และกรอบด าเนนิการส าหรับการท างานเพือ่จัดท าแนวปฏบัิตสิ าหรับการรอ้งขอใบรับรอง และประยุกตว์ธิกีาร

ด าเนนิการเพือ่ปรับปรุงบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์ร 

วตัถปุระสงค:์ 

• เขา้ใจรายละเอยีดของการใหบ้รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• น ากระบวนการมาตรฐานของ ISO/IEC 20000-1:2018 มาใหกั้บองคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

• สามารถน าความรู ้และกรอบมาตรฐานเพือ่รอ้งขอใบรับรอง และปรับปรุงคณุภาพงานใหบ้รกิารเทคโนโลยี

สารสนเทศในองคก์ร 
 

ความรูก้อ่นเขา้เรยีนหลกัสูตร: 

• มปีระสบการณ์ท างานเกีย่วกับงานระบบ และเทคโนโลยสีารสนเทศไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

• มคีวามเขา้ใจในงานบรกิาร และการจัดการบคุลากร 
 

หลกัสูตรเหมาะส าหรบั: 

• กลุม่ผูบ้รหิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• นักวเิคราะห ์และออกแบบระบบ 

• เจา้ของบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• หัวหนา้ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองคก์ร 

 

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั: 

• เรยีนรูก้ระบวนการพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกับ IT service management และการน าไปประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะกับ IT 

services model ในองคก์ร 

• เรยีนรูว้ธิทีีส่ามารถปรับเปลีย่นกระบวนการจาก reactive relationship ระหวา่ง หน่วยงาน และ ผูใ้ชไ้ปสู ่
proactive relationship 

• เตรยีมความพรอ้มขององคก์รใหร้ับกับการเปลีย่นแปลงจากปัจจัยภายนอก และเตรยีม IT ใหพ้รอ้มกับการ

เปลีย่นแปลงขององคก์ร 

 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

บทที ่1 แนะน ามาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018 

• อธบิายการบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศคอือะไร 

• ก าหนดความตอ้งการของการบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• อธบิายถงึการเลอืกตัวควบคมุการด าเนนิการ 

• อธบิายถงึปัจจัยส าคัญทีจ่ะท าใหก้ารบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศประสบความส าเร็จ 

บทที ่2 อธบิายความหมายและค าทีค่วรทราบเกีย่วกับ ISO/IEC 20000-1:2018 

บทที ่3 การศกึษาบรทิบทองคก์ร และความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

• การศกึษาปัจจัยภายใน และภายนอก 

• การเก็บความตอ้งการจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

• การก าหนดขอบเขตด าเนนิการ 

• การจัดท าระบบการบรหิารจัดการบรกิาร 

บทที ่4 การก าหนดนโยบาย อ านาจหนา้ที ่และความเป็นผูน้ าของผูบ้รหิารในการด าเนนิการ 

• ความเป็นผูน้ า และการมสีว่นร่วมของผูบ้รหิารระดับสงู 

• การประกาศ และการสือ่สารนโยบาย  

• บทบาทหนา้ที ่และความรับผดิชอบกับบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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บทที ่5 การส ารวจความเสีย่ง และการก าหนดวัตถปุระสงคข์องการบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การส ารวจความเสีย่ง 

• การก าหนดวัตถปุระสงคก์ารใหบ้รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การจัดท าแผนรับมอืตอ่การด าเนนิการความเสีย่ง 

บทที ่6 การสนับสนุนการด าเนนิการบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การบรหิารจัดการทรัพยากร 

• การพัฒนาขดีความสามารถของผูร้ับผดิชอบ  

• การสรา้งความตระหนักของพนักงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

• การจัดท าแผนสือ่สาร 

• การบรหิารจัดการเอกสาร 

• การจัดเก็บองคค์วามรู ้

บทที ่7 การด าเนนิการบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การวางแผน และการควบคมุการด าเนนิการตามแผน 

• การจัดท า Service Portfolio 

• การบรหิารความสมัพันธ ์และขอ้ตกลง 

• การสนับสนุน และการบรหิารจัดการความตอ้งการ 

• การออกแบบบรกิาร การสรา้ง และการโอนถ่าย 

• การแกไ้ข และการเตบิเต็ม 

• การรับประกันบรกิาร 

บทที ่8 การประเมนิผลด าเนนิการ และความสามารถในการใหบ้รกิาร 

• การเฝ้าด ูการวัดผล การวเิคราะห ์และการประเมนิผลกระบวนบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การตรวจสอบภายใน และการออกรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

• รายละเอยีดในการรายงานผลใหกั้บผูบ้รหิาร 

บทที ่9 การปรับปรุงการด าเนนิการบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• การแกไ้ขความไม่สอดคลอ้ง  

• การด าเนนิการปรับปรุงการด าเนนิการอยา่งต่อเนื่อง 

 
วทิยากร: 

 

อาจารยข์จร  สนิอภริมยส์ราญ 

• วทิยากรประจ าสถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

• 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+ 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 4 วัน (24 ชั่วโมง) 

 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม: ท่านละ 11,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้) 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  
 

สถานทีฝึ่กอบรม: 

          สถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 
          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 

          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 



Career for the Future Academy: CFA   
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต (Career for the Future Academy: CFA) 
73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400   

 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  

 

 

 

mailto:training@nstda.or.th

