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ITM120: ออกแบบ พฒันากระบวนการ และก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ยมาตรฐาน ISO/IEC 38500 
 

หลกัการและเหตผุล: 
          ISO/IEC 38500:2015 เป็นหลักการด าเนนิการเพือ่ใหห้น่วยงานทีก่ ากับดแูลองคก์รทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

สามารถบรกิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล เป็นทีย่อมรับทัง้ภายในและ

ภายนอกองคก์ร ซึง่มาตรฐานนี้จะระบถุงึกระบวนการก ากับดแูลการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ป็นปัจจุบัน และอนาคต มี
กระบวนการตัดสนิใจในการด าเนนิการเพือ่ก ากับการด าเนนิการใหใ้ชไ้ดใ้นองคก์รทุกขนาด และด าเนนิการไดอ้ยา่งมั่นใจ

ในการก ากับดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร 

หลักสตูรนี้เป็นหลักสตูรทีน่ าแนวปฏบัิตขิองมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015 ในลักษณะแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ และกรอบด าเนนิการส าหรับการท างานเพือ่จัดท าแนวปฏบัิตสิ าหรับการรอ้งขอใบรับรอง และประยุกตว์ธิกีาร

ด าเนนิการเพือ่การก ากับดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์ร 

วตัถปุระสงค:์ 

• เขา้ใจรายละเอยีดของการใหก้ ากับดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• น ากระบวนการมาตรฐานของ ISO/IEC 38500:2015 มาใหกั้บองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• สามารถน าความรู ้และกรอบมาตรฐานเพือ่รอ้งขอใบรับรอง และปรับปรุงคณุภาพงานการก ากับดแูลเทคโนโลยี

สารสนเทศในองคก์ร 
 

ความรูก้อ่นเขา้เรยีนหลกัสูตร: 

• มปีระสบการณ์ท างานเกีย่วกับงานระบบ และเทคโนโลยสีารสนเทศไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

• มคีวามเขา้ใจในงานบรกิาร และการจัดการบคุลากร 
 

หลกัสูตรเหมาะส าหรบั: 

• บคุลากรต่างๆทีด่แูลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์ร 

 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

• บทที ่1 แนะน ามาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015 

• บทที ่2 อธบิายความหมายและค าทีค่วรทราบเกีย่วกับ ISO/IEC 38500-2015 

• บทที ่3 ประโยชนท์ีไ่ดร้ับจากการก ากับดแูลงานเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• บทที ่4 หลักการ และรูปแบบของการก ากับดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศทีด่ี 

• บทที ่5 แนวทางของการก ากับดแูลเทคโนโลยสีารสนเทศทีด่ทัีง้ 6 หลักการ 

• บทที ่6 ความเขา้ใจเกีย่วกับมาตรฐาน Cobit กับการก ากับดูแลทีด่ ี

• บทที ่7 การก าหนดบทบาทหนา้ทีร่ับผดิชอบของงานก ากับดแูลทีด่ ี 

• บทที ่8 การจัดท ากลยุทธก์ารก ากับดแูลทีด่ ี

• บทที ่9 การเก็บความตอ้งการ และการไดม้าซึง่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• บทที ่10 ประสทิธภิาพของระบบงาน 

• บทที ่11 การปฏบัิตติามแผนด าเนนิการตามทีอ่อกแบบ 

• บทที ่12 การศกึษา และปรับปรุงพฤตกิรรมการด าเนนิตามใหส้อดคลอ้งกับงานก ากับดแูลทีด่ ี

 
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 8,750 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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