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หลกัการและเหตผุล: 

         หลักสูตรนี้เป็นการแนะน าหลักการพื้นฐานของการจัดการบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSM) ที่แกไ้ขปัญหา

ของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เกดิขึน้อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยภายในหลักสูตรจะอธิบายเกี่ยวกับนิยามต่างๆ 
ขัน้ตอนที่ควรปฏบัิต ิ เครื่องมือที่ใชช้่วยในการด าเนินการ รวมทัง้มีการเรียนรูจ้ากผูเ้ขา้อบรมในลักษณะแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ท าใหก้ารเรยีนรูผ้่านหลักสตูรนี้สามารถน าไปใชต้่อยอดส าหรับผูท้ีต่อ้งการจะศกึษาต่อในขัน้ต่อไปของ IT 

Service Management (ITSM)  

          ITIL (IT Infrastructure Library) จะมีเนื้อหาเกีย่วกับแนวคดิเกีย่วกับบรกิารทาง IT ท าอย่างไรเพื่อใหบ้รกิาร

ดังกลา่วรวมทัง้วธิกีาร สอดคลอ้งกับความตอ้งการของธรุกจิ และสามารถเรยีงล าดับความส าคัญไดอ้ยา่งเหมาะสม 

วตัถปุระสงค:์ 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเกีย่วกับมาตรฐานการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• เรยีนรู ้และเขา้ใจเกีย่วกับกระบวนการ และวธิกีารของมาตรฐาน ITIL 2019 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนน าแนวคดิของ ITIL 2019 ไปประยุกตใ์ชกั้บกระบวนการท างานทีด่ าเนนิงานอยู ่

 
ความรูก้อ่นเขา้เรยีนหลกัสูตร: 

• มปีระสบการณ์ท างานเกีย่วกับงานระบบ และเทคโนโลยสีารสนเทศไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

• มคีวามเขา้ใจในงานบรหิาร และการจัดการบคุลากร 

 
หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• บคุลากรทีด่แูลระบบสารสนเทศ 

 

วธิกีารอบรม: 

• บรรยาย พรอ้มการทดสอบแต่ละวัน 
 

เนือ้หาหลกัสูตร : 

ภาคที ่1 แนะน า ITILv4, Service Value System & Service Value Chain 

❑ แนะน ามาตรฐาน ITIL 4.0 

• แนะน าเกีย่วกับพืน้ฐาน ITIL 4.0 

• ความจ าเป็นของ Service Management 

• ความเขา้ใจกับคณุคา่ (Value) 

• บทบาทผูใ้ชบ้รกิาร 

• บรกิาร กับผลติภัณฑ ์

• ผลทีไ่ด,้ มลูค่า และความเสีย่ง (Outcomes, Costs, and Risks) 

• ความเขา้ใจคา่ใชจ่้าย (Understanding Costs) 

• สีม่ติขิอง Service Management 

• Service Value System (SVS) 

 

❑ หลกัการและแนวปฏบิตั ิ

• หลักการแนวทางคอือะไร (Guiding Principles) 

• การน าหลักการแนวทางไปใช ้

• หลักการแนวทาง  7 สิง่ 

 

❑ หว่งโซคุ่ณคา่บรกิาร (Service Value Chain) 

• Service Value Chain (SVC) คอือะไร  

• การโตต้อบห่วงโซค่ณุคา่กับวธิปีฏบัิต ิ

• การบรกิารกจิกรรมหว่งโซค่ณุค่า 

• กจิกรรมหว่งโซค่ณุค่า: แผน 

• กจิกรรมหว่งโซค่ณุค่า: ปรับปรุง 

ITM036: ITIL Foundation 2019 
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• กจิกรรมหว่งโซค่ณุค่า: มสีว่นร่วม 

• กจิกรรมหว่งโซค่ณุค่า: การออกแบบและการเปลีย่น 

• กจิกรรมหว่งโซค่ณุค่า: บรรจุ/ สรา้ง 

• กจิกรรมหว่งโซค่ณุค่า: การสง่มอบและสนับสนุน 

• สตรมีคณุค่า และหว่งโซค่ณุคา่บรกิาร (Value Streams และ Service Value Chain) 

 

❑ การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

• วัตถปุระสงคข์องการปรับปรุงอยา่งต่อเนื่อง 

• สิง่ทีจ่ าเป็นส าหรับธรุกจิ 

• กจิกรรม Continual Service Improvement  

• Service Measurement and Reporting 

• การก าหนดตัวชีวั้ด 

• ตารางวัดผล Continual Service Improvement 

• Service Reporting (จากการปฏบัิตสิูก่ลยุทธ)์ 

ภาคที ่2  หมวดของการปฏบิตั ิและการเตรยีมตวัเพือ่สอบ ITIL 4 

• การปฏบัิตคิอือะไร?  

• รวมทรัพยากรตาม 4 มติขิองการจัดการบรกิาร 

• ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ ITIL Practices  

• แนวทางการจัดการท่ัวไป (General Management Practice) 

• แนวทางการจัดการบรกิาร (Service Management Practice) 

• แนวปฏบัิตดิา้นการจัดการดา้นเทคนคิ (Technical Management Practice) 

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: 5 วัน (30 ชั่วโมง) 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

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

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  
 

ราคา Onsite ราคา Online 

15,500 บาท 14,000 บาท 

 

* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 

* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
* คา่ใชจ่้ายในการสง่บคุลากรเขา้อบรมทางวชิาชพีของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล  

   สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้200% 
* สถาบันฯ ไดม้กีารปรับรูปแบบการอบรมทกุหลักสตูรใหพ้รอ้มบรกิาร ทัง้ แบบ Onsite (Classroom) และ แบบ Online 

* ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการ และปรับรูปแบบการอบรมตามความเหมาะสม 

 
 



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   

 

* ในการอบรม Online & Onsite สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมบั่นทกึภาพวดีโิอ หรอืบันทกึเสยีง ตลอดระยะเวลาการอบรม 
เนื่องจากเป็นลขิสทิธิร์่วมระหว่างวทิยากรกับสถาบันฯ และเพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มูลสว่นบคุคล ตาม พ.ร.บ.คุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล 
 

รปูแบบการเรยีน Online 

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join)  
มกีรณีศกึษา (Case Study) และ ฝึกปฏบัิต ิ(Workshops)  

2. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหวา่งวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 
3. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  

4. จัดสง่วฒุบัิตรภายหลังจบการอบรม   

 
สถานทีฝึ่กอบรม (กรณี Onsite)  

สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  
เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) 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: training@nstda.or.th 

https://zoom.us/join

