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ITM117 : การก ากบัดูแลโครงการทีถู่กจดัท าโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก (IT Outsourcing) 

หลกัการและเหตผุล: 

ปัจจุบันการเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลยีไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลง

ดา้นการพัฒนาเทคโนโลยดีจิทัิล ทีห่ลายองคก์รต่างพากันปรับปรุงเปลีย่นแปลงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่คยใชอ้ยู่

เดมิไปสูเ่ทคโนโลยดีจิทัิลสมัยใหม ่ดว้ยเหตผุลหลายประการดว้ยกัน เชน่ การแขง่ขันทางดา้นธรุกจิ ดา้นบรกิารลกูคา้ทีม่ี

การแข่งขันสงู และเพือ่น ามาปรับปรุงการด าเนนิงานดา้นต่างๆ รวมถงึเป็นเครือ่งมอืทีส่ าคัญในการขับเคลือ่นการพัฒนา 

องคก์ร ทัง้ภาคการผลติ ภาคการบรกิาร เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่ตอบรับและยอมรับต่อ

เทคโนโลยีดจิทิัลสมัยใหม่มากยิง่ขึน้ แต่การพัฒนาโครงการเทคโนโลยีดจิทัิลสมัยใหม่ตอ้งอาศัยบุคลากรที่มีความ

พรอ้มดา้นความรู ้ความเขา้ใจและทักษะความช านาญถงึจะสามารถพัฒนาโครงการเทคโนโลยีสมัยใหม่ใหป้ระสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์รได ้แต่ปัจจุบันองคก์รส่วนใหญ่มีบุคลากรดา้นไอทีที่มีคุณสมบัตดิังกล่าวอยู่เพยีง

จ ากัด จงึท าใหอ้งค์กรที่ประสงค์จะพัฒนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองไปสู่

เทคโนโลยดีจิทัิลสมัยใหม่ต่างตอ้งเผชญิกับปัญหาดา้นความพรอ้มของบุคลากรไอท ีและหากองคก์รจัดท าโครงการขึน้

เองภายในองค์กรโดยขาดความพรอ้ม ก็มีโอกาสเสี่ยงที่โครงการจะเสร็จล่าชา้หรือไม่ประสบความความส าเร็จตาม

วัตถปุระสงคท์ีอ่งคก์รคาดหวังไว ้

ดว้ยองคก์รมคีวามจ าเป็นตอ้งพัฒนาเทคโนโลยดีจิทัิลขึน้มาใชง้าน จงึจ าเป็นตอ้งวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารภายนอก (IT 

Outsourcing) ที่มีความรู ้ความช านาญ และประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดจิทัิลสมัยใหม่เป็นผูพ้ัฒนาระบบ

ใหกั้บองค์กร แต่ดว้ยขอ้จ ากัดขององค์กรที่ไม่สามารถจัดหาผูใ้หบ้ริการภายนอก (IT Outsourcing) ที่มีคุณภาพได ้

ประกอบกับผูใ้หบ้ริการภายนอกไม่ใช่บุคลากรภายในขององค์กรจึงท าใหข้าดประสบการณ์ ขาดความเขา้ใจ ขาด

ความคุน้เคยกับกระบวนการทางธุรกจิ (Business Process) ขององคก์ร จงึไม่สามารถพัฒนาระบบงานใหต้รงตามความ

ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของเจา้ของโครงการได ้องคก์รไมม่คีวามสามารถประสานงาน และเจรจาตอ่รองกับผูใ้หบ้รกิารภายนอก

จงึท าใหโ้ครงการพัฒนาระบบโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอกมคีวามเสีย่ง และสง่ผลกระทบตอ่ความส าเร็จของโครงการในที่สดุ 

และหากองคก์รมคีวามตอ้งการทางธุรกจิที่หลากหลาย มรีะเบยีบวธิปีฏบัิตงิานทีซ่ับซอ้น และดว้ยสภาวะการแข็งขันทาง

ธรุกจิทีรุ่นแรงองคก์รจงึตอ้งรบีเร่งพัฒนาระบบของตนเอง จงึเป็นการเพิม่ความเสีย่งใหม้มีากยิง่ขึน้ จากขอ้มลูสถติสิาเหตุ

ส าคัญทีท่ าใหก้ารจัดท าโครงการโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก ประสบความลม้เหลวสว่นใหญม่ักเกดิจากเจา้ของโครงการขาด

การก ากับดแูล ควบคมุการจัดท าโครงการของผูใ้หบ้รกิารภายนอก ขาดการบรหิารจัดการความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ และ

ที่ส าคัญเจา้ของโครงการส่วนใหญ่ปล่อยปละละเลยไม่ใหค้วามส าคัญกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นกับ

โครงการ องคก์รจงึตอ้งตระหนักถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้กับการจัดท าโครงการโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก เพราะเป็นปัจจัย

เสีย่งส าคัญทีส่ามารถสง่ผลต่อความส าเร็จหรอืความลม้เหลวของโครงการ องคก์รจงึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งจัดใหม้ี

การก ากับดูแลและการบรหิารจัดการความเสีย่งจากการใชบ้รกิารจัดท าโครงการ โดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก ซึง่เป็นรูปแบบ

ที่เปลีย่นแปลงไปจากการด าเนินงานตามปกตทิี่กระท าโดยองค์กรเอง รวมทัง้ความรับผดิชอบต่อการใหบ้รกิารอย่าง

ตอ่เนื่องแกล่กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิาร โดยคงความน่าเชือ่ถอืของการใหบ้รกิารเชน่เดยีวกับองคก์รเป็นผูด้ าเนนิการดว้ยตนเอง 

อยา่งไรก็ตามหากองคก์รมบีคุลากรทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจการก ากับดแูลโครงการร่วมกันกับผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

(IT Outsourcing) อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตัง้แตเ่ริม่ตน้ด าเนนิโครงการจนกระท่ังสิน้สดุโครงการตามสัญญา

การใหบ้ริการที่ไดต้กลงร่วมกัน ก็มั่นใจไดว้่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงจากโอกาสเกดิปัญหาและอุปสรรคที่จะ

กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่การด าเนนิโครงการขององคก์รได ้

หลักสูตรนี้เป็นการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร และศกึษาจากกรณีศกึษา จากประสบการณ์การบรหิารโครงการทัง้

ภาครัฐและเอกชน ทีผู่เ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับการฝึกปฏบัิตเิชงิเสมอืนจรงิ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้กดิความรูค้วาม

เขา้ใจในแนวทางปฏบัิตขิองแตล่ะกระบวนการการก ากับดูแลโครงการมากยิง่ขึน้และสามารถน าไปปฏบัิตไิดจ้รงิ  
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วตัถปุระสงค:์ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจกระบวนการก ากับดแูลโครงการทีถ่กูจัดท าโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจการบรหิารจัดการความเสีย่งจากการจัดท าโครงการของผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจการบรหิารควบคมุการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กับการด าเนนิโครงการ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจกระบวนการตดิตาม และการประเมนิผลการปฏบัิตติาม SLA และขอ้สัญญาจา้งอืน่ๆ 
ของผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจกระบวนการตดิต่อสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพระหว่างผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกับโครงการ กับ

ผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

• เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจการบรหิารความขัดแยง้และการสรา้งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูม้ีเกี่ยวขอ้งกับ
โครงการ กับผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• ผูบ้รหิารฝ่ายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ   

• ผูบ้รหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูป้ระสานงานโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูท้ าหนา้ทีพ่ัฒนาระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูท้ าหนา้ทีร่ักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูท้ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูต้รวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูต้รวจสอบภายใน 

• ผูส้นใจท่ัวไป 
 

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• การบรหิารโครงการ 

• การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Security) 
 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

• ความรูเ้กีย่วกับการก ากับดแูลโครงการทีถ่กูจัดท าโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก (IT Outsourcing) 

• ความเสีย่งของโครงการทีถ่กูจัดท าโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก (IT Outsourcing) 

• กระบวนการก ากับดแูลโครงการทีถ่กูจัดท าโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก (IT Outsourcing) 

• การก าหนดกรอบการก ากับดแูลโครงการทีถ่กูจัดท าโดย ผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

• การจัดตัง้คณะกรรมการก ากับดแูลโครงการทีถ่กูจัดท าโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

• การก าหนดบทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการที่ถูกจัดท าโดยผูใ้หบ้รกิาร

ภายนอก 

• การประเมนิความเสีย่งของโครงการทีถ่กูจัดท าโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก  

• การประเมนิความเสีย่งผูใ้หบ้รกิารภายนอก ทีม่กีารเขา้ถงึหรอืเขา้ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร 

• การควบคมุจัดการความเสีย่งของโครงการทีถู่กจัดท าโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

• การตดิตามและตรวจสอบการควบคมุความเสีย่งของโครงการทีถู่กจัดท าโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

• การจัดท านโยบาย และแนวปฏบัิตใินการก ากับดแูลโครงการทีถ่กูจัดท าโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

• หลักการ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีดา้นการจัดท าโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับผูใ้หบ้ริการ

ภายนอก 

• การจัดท านโยบาย และแนวปฏบัิตกิารรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององคก์รจากการจัดท าโครงการ

ของผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

• การตดิตาม และตรวจสอบการปฏบัิตติามนโยบาย และแนวปฏบัิตกิารรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ

ผูใ้หบ้รกิารภายนอก  

• การจัดท านโยบาย และแนวปฏบัิตกิารบรหิารจัดการการสง่มอบผลงานของผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

• การตดิตาม และตรวจสอบการปฏบัิตติามนโยบาย และแนวปฏบัิตกิารบรหิารจัดการการส่งมอบผลงานของผู ้

ใหบ้รกิารภายนอก  

• การก ากับดแูลการจัดท าโครงการตามกระบวนการ SDLC  

 

 



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   

• การจัดท าสญัญาการใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอก หรอืมกีารจัดท าขอ้ตกลงการใหบ้รกิาร ของผูใ้หบ้รกิาร

ภายนอก (Service Level Agreement: SLA) 

กระบวนการตดิตาม และการประเมนิผลการปฏบัิตติาม SLA และขอ้สญัญาจา้งอืน่ๆ ของผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

• การประเมนิผูใ้หบ้รกิารภายนอก ทัง้ก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างการด าเนินโครงการ และเมื่อสิน้สุดการ

ด าเนนิโครงการ 

• การประเมนิความเสีย่งของโครงการจากการถูกเปลีย่นแปลงโดย ผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

• การบรหิารควบคมุการเปลีย่นแปลงการด าเนนิโครงการ (Change Management Control) 

• การตดิตามและตรวจสอบหลังจากทีโ่ครงการมกีารเปลีย่นแปลงโดย ผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

• การจัดท าแนวทางการบรหิารจัดการเหตุการณ์ผดิปกตดิา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Incident and Problem 

Management) จากการจัดท าโครงการของผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

• การรายงานเหตกุารณ์ผดิปกตจิากการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารภายนอกทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการด าเนนิโครงการ 

• การจัดท าแผนฉุกเฉนิ 

• การทดสอบแผนฉุกเฉนิ 

• การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิแผนฉุกเฉนิ 

• การบรหิารความขัดแยง้ (Conflict Management) ระหวา่งผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกับโครงการ กับผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

• การบรหิารสมัพันธภาพทีด่รีะหวา่งผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกับโครงการ กับผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

• กระบวนการการตดิตอ่สือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพระหวา่งผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกับโครงการ กับผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

• การก าหนดแนวปฏบัิตใินการตดิต่อสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพระหว่างผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกับโครงการ กับผูใ้หบ้รกิาร

ภายนอก 

• การประเมนิการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกับโครงการ กับผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

• การปรับปรุงการบรหิารจัดการการก ากับดูแลโครงการทีจ่ัดท าโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

วทิยากร : อาจารยภ์ธินัปติ ์ ถริสตัยาพทิกัษ ์

 

 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 2 วัน (12 ชั่วโมง) 

 

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

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

9,000 บาท 8,500 บาท 

 
** ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

 
สถานทีฝึ่กอบรม:  

สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  
เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) 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   

 

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:  

 

https://zoom.us/join
mailto:training@nstda.or.th

