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ITM100: มาตรฐาน ISO/IEC 19770 การบรหิารงานสนิทรพัยด์า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
               (IT Asset Management) 

  
หลกัการและเหตผุล: 

          ปัจจุบันการบรหิารสนิทรัพยจ์ าเป็นทีต่อ้งมเีครือ่งมอืทีช่ว่ยด าเนนิการเพือ่ใหผู้ด้ าเนนิงานสะดวกในการใชง้านทัง้

ในการน าเขา้ ควบคมุ ตรวจสอบ และการออกรายงานไดทั้นทเีมือ่ตอ้งการ ซึง่ในหลักสตูรนี้จะมุง่เนน้แนวคดิในการน า

ระบบดจิติอลเขา้มาใชใ้นการจัดการสนิทรัพยท์ีม่อียูเ่ดมิ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการทางธรุกจิ 

วตัถปุระสงค:์ 

• ผูเ้รยีนเขา้ใจเกีย่วกับภาพรวมของการจัดการสนิทรัพย ์(Asset Management) 

• การน าแนวคดิดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใ์ชกั้บการบรหิารการลงทนุสนิทรัพยแ์ละการจัดการความ
เสีย่ง 

• ความเขา้ใจรอบการลงทนุเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกับธรุกจิ 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• ผูร้ับผดิชอบในการน าสนิทรัพยเ์ขา้ระบบ 

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั: 

• การน าตัวอยา่งขอ้มลูเขา้สูร่ะบบสาธติ 

• ผูเ้รยีนจะรูถ้งึกระบวนการทรัพยส์นิ และการบรหิารงานใหไ้ดอ้ยา่งคุม้ค่า 

• ความคุม้ค่าของทรัพยส์นิทีเ่กดิขึน้ กับกระบวนการจัดซือ้เพือ่ตอบสนองการด าเนนิงานอยา่งทันทว่งท ี

• อา่นทศิทางของการเตบิโตของเทคโนโลยผีา่น Hype curve  

เนือ้หาหลกัสูตร: 

กลยทุธส์นิทรพัย,์ การวางแผน, และการจดัท าวศิวกรรม 

• การก าหนดกลยุทธท์ีร่ะบุการด าเนนิการบัญชสีนิทรัพยโ์ดยใชร้ะบบสารสนเทศเขา้มาอ านวยความสะดวก และ
มอบหมายใหผู้ร้ับผดิชอบจัดเก็บเขา้สูร่ะบบ 

Asset Portfolio & Risk Management 

• การวางแผนการลงทนุกับสนิทรัพย ์และการบรหิารจัดการความเสีย่งโดยการด าเนนิการ BIA เพือ่ระบุ
ความส าคัญสนิทรัพย ์และการส ารวจ ประเมนิความเสีย่ง 

แอพพลเิคชนั และการน ามาประยกุตใ์ช ้

• การเลอืกระบบซอฟตแ์วรตั์วอย่างเพือ่แสดงถงึการน ามาใชร้่วมกันระหวา่ง Supplier, Warranty/Guarantee, 

Asset และ Configuration 

• เครือ่งมอืวเิคราะหด์า้นการเงนิ กับรูปแบบการเปรยีบเทยีบความสามารถระบบ กับการลงทนุ 

• เครือ่งมอืวเิคราะหด์า้นเทคนคิ เกีย่วกับมาตรฐานสถาปัตยกรรม ความสามารถของระบบ และเฟรมเวริค์ของ
สว่นประกอบตา่งๆดา้นเทคนคิ 

• เครือ่งมอืวเิคราะหก์ระบวนการ โดยจะวัดผล และเฝ้าดูกระบวนการท างาน โดยจะมกีารระบเุจา้ของ การเลอืก

ผลติภัณฑ ์การระบุกลยุทธิ ์และการใชเ้ครือ่งมอืจัดการคลังขอ้มลู 

• เครือ่งมอืวเิคราะหอ์งคก์ร จะระบบุทบาทและผูร้ับผดิชอบ 
การวางแผนลงทุนสนิทรพัย ์และการจดัการสนิทรพัย ์

• การประเมนิความส าคัญของ Loss Expectancy และความคุม้คา่ต่อการด าเนนิการ 

รอบของดจิติอล 

• วงจรชวีติ และทศิทางของเทคโนโลยดีา้นสารสนเทศในปัจจุบัน และแนวคดิของ Hype Cycle  
 

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+ 
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จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 

 

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

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

9,500 บาท 8,000 บาท 

 
** ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

 
สถานทีฝึ่กอบรม:  

สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  
เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 

ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  
 

หมายเหต:ุ ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID 19 เพือ่ลดการท ากจิกรรมทีม่กีารรวมตัวกัน  

ทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ได ้สถาบันฯ จะมกีารปรับรูปแบบการอบรมเป็น "อบรมออนไลน์" 

 
รปูแบบการเรยีนออนไลน ์

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join) 

    เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 
2. ลงโปรแกรม Anydesk หรอื Teamviewer ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น  

    (ส าหรับหลักสตูรฝีกปฏบัิตทิีผู่เ้ขา้อบรมจะตอ้งใชว้ธิกีาร Remote เพือ่มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ 
    หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้ง Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม) 

3. ส าหรับหลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีมหนา้จอ 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน  
    คอื หนา้จอส าหรับ Zoom พรอ้มหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote  ซึง่อาจจะเป็นหนา้จอคอมพวิเตอรทั์ง้ 2 เครือ่ง  

    หรอื หนา้จอเครือ่งคอมฯ เพือ่ใชใ้นการ remote  และ หนา้จอโทรศัพทม์อืถอื/แทปเล็ท เพือ่ใชกั้บ zoom 

4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหว่างวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 
5. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  

6. จัดสง่วุฒบัิตรภายหลังจบการอบรม       
 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 

          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 
          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 
          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  
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