NSTDA Academy
ิ ทร ัพย์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management)
ITM100 : การบริหารงานสน
หล ักการและเหตุผล :
ปั จจุบน
ั การบริหารสินทรัพย์จาเป็ นทีต
่ ้องมีเครือ
่ งมือทีช
่ ว่ ยดาเนินการเพือ
่ ให ้ผู ้ดาเนินงานสะดวกในการใช ้งานทัง้
ในการนาเข ้า ควบคุม ตรวจสอบ และการออกรายงานได ้ทันทีเมือ
่ ต ้องการ ซึง่ ในหลักสูตรนีจ
้ ะมุง่ เน ้นแนวคิดในการนา
ระบบดิจต
ิ อลเข ้ามาใช ้ในการจัดการสินทรัพย์ทม
ี่ อ
ี ยูเ่ ดิม เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับความต ้องการทางธุรกิจ
ว ัตถุประสงค์ :
 ผู ้เรียนเข ้าใจเกีย
่ วกับภาพรวมของการจัดการสินทรัพย์ (Asset Management)
 การนาแนวคิดด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช ้กับการบริหารการลงทุนสินทรัพย์และการจัดการความ
่ ง
เสีย
 ความเข ้าใจรอบการลงทุนเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับธุรกิจ
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ :
 ผู ้รับผิดชอบในการนาสินทรัพย์เข ้าระบบ
ประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ :
 การนาตัวอย่างข ้อมูลเข ้าสูร่ ะบบสาธิต
ิ และการบริหารงานให ้ได ้อย่างคุ ้มค่า
 ผู ้เรียนจะรู ้ถึงกระบวนการทรัพย์สน
ิ ทีเ่ กิดขึน
้ เพือ
 ความคุ ้มค่าของทรัพย์สน
้ กับกระบวนการจัดซือ
่ ตอบสนองการดาเนินงานอย่างทันท่วงที
 อ่านทิศทางของการเติบโตของเทคโนโลยีผา่ น Hype curve
้ หาหล ักสูตร :
เนือ
ิ ทร ัพย์, การวางแผน, และการจ ัดทาวิศวกรรม
กลยุทธ์สน
ิ ทรัพย์โดยใช ้ระบบสารสนเทศเข ้ามาอานวยความสะดวก และ
 การกาหนดกลยุทธ์ทรี่ ะบุการดาเนินการบัญชีสน
มอบหมายให ้ผู ้รับผิดชอบจัดเก็บเข ้าสูร่ ะบบ
Asset Portfolio & Risk Management
่ งโดยการดาเนินการ BIA เพือ
 การวางแผนการลงทุนกับสินทรัพย์ และการบริหารจัดการความเสีย
่ ระบุ
่ ง
ความสาคัญสินทรัพย์ และการสารวจ ประเมินความเสีย
ั และการนามาประยุกต์ใช ้
แอพพลิเคชน
 การเลือกระบบซอฟต์แวร์ตวั อย่างเพือ
่ แสดงถึงการนามาใช ้ร่วมกันระหว่าง Supplier, Warranty/Guarantee,
Asset และ Configuration
 เครือ
่ งมือวิเคราะห์ด ้านการเงิน กับรูปแบบการเปรียบเทียบความสามารถระบบ กับการลงทุน
 เครือ
่ งมือวิเคราะห์ด ้านเทคนิค เกีย
่ วกับมาตรฐานสถาปั ตยกรรม ความสามารถของระบบ และเฟรมเวิรค
์ ของ
ส่วนประกอบต่างๆด ้านเทคนิค
 เครือ
่ งมือวิเคราะห์กระบวนการ โดยจะวัดผล และเฝ้ าดูกระบวนการทางาน โดยจะมีการระบุเจ ้าของ การเลือก
ผลิตภัณฑ์ การระบุกลยุทธิ์ และการใช ้เครือ
่ งมือจัดการคลังข ้อมูล
 เครือ
่ งมือวิเคราะห์องค์กร จะระบุบทบาทและผู ้รับผิดชอบ
ิ ทร ัพย์ และการจ ัดการสน
ิ ทร ัพย์
การวางแผนลงทุนสน
 การประเมินความสาคัญของ Loss Expectancy และความคุ ้มค่าต่อการดาเนินการ
รอบของดิจต
ิ อล
 วงจรชีวต
ิ และทิศทางของเทคโนโลยีด ้านสารสนเทศในปั จจุบน
ั และแนวคิดของ Hype Cycle
วิทยากร :
อาจารย์ขจร สินอภิรมย์สราญ
 วิทยากรประจาสถาบันวิทยาการ สวทช.
 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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NSTDA Academy
จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม: 3 วัน (18 ชัว่ โมง)
่ งเวลาฝึ กอบรม: 9.00 - 16.00 น.
ชว
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม :
สถาบันวิทยาการ สวทช.
เลขที่ 73/1 อาคารสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วิธก
ี ารการสารองทีน
่ ง่ ั :
ติดต่อสารองทีน
่ ั่งล่วงหน ้า ในวัน-เวลาราชการ
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81887
โทรสาร: 0 2644 8110
Website: www.NSTDAacademy.com
E-mail:
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