
รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
INT    677  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (Information Technology Service Standard) 

2. จํานวนหนวยกิต 
 3 หนวยกิต (2-2-8) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ประเภทของรายวิชาสมัมนาเชิงปฏิบัติการ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
ดร. วิชัย เอ่ียมสินวัฒนา  อาจารยผูสอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 2 

6. รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 INT604 Database Management Systems 

7. รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  (ถามี)  
ไมมี 

8. สถานที่เรียน 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  
11 ตุลาคม 2555 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในมาตรฐานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เขาใจ
เทคโนโลยีและ การประยุกตใชงาน  เรียนรูรูปแบบการใหบริการของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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โดยสามารนําความรูเก่ียวกับมาตรฐานการใหบริการดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีใชอยูในการใช
งานจริง  ตามมาตรฐานไปประยุกตใชกับระบบโปรแกรมประยุกตไดอยางถูกตองเหมาะสม มี
แนวคิดในการออกแบบระบบการใหบริการไดอยางเหมาะสมเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เปน
ผูออกแบบระบบและนําไปใชงานรวมกับโปรแกรมประยุกตที่มีคุณภาพและจริยธรรม ตรงกับความ
ตองการตลาดแรงงาน   

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหเน้ือหาวิชามีความทันสมัยและตรงกับเทคโนโลยีที่ใชงานกันอยูในปจจุบัน เพ่ิมเติมแบบฝกหัด
และกรณีตัวอยางที่สอดคลองกับเน้ือหาที่ปรับปรุง เพ่ือใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายและใหสอด 
คลองกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง   

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ  

1. คําอธิบายรายวิชา  

ภาพรวม และ ประวัติของ ITIL  บริการ การจัดการบริการ คุณลักษณะเฉพาะของกระบวนการ 
องคประกอบของกระบวนการใน ITIL โมเดลของกระบวนการ กลยุทธ การบริการ การออกแบบ
บริการ การจัดการสารบัญแฟมบริการ ความม่ันคง ของสารสนเทศ ซัพพลายเออร การเปลี่ยน
บริการโครงแบบ และ สินทรัพยของบริการ การทดสอบ และ การตรวจสอบความสมเหตุสมผล ของ
บริการ กระบวนการของการประเมินคา การดําเนินการ บริการ เหตุการณ กระบวนการการเติมเต็ม 
คํารองขอ กระบวนการของการจัดการปญหา ฟงกชันของโตะบริการ การพัฒนาการใหบริการอยาง
ตอเน่ือง เจ็ดขั้นตอนของการปรับปรุงกระบวนการ กระบวนการของการทํารายงาน กระบวนการการ
วัดบริการ การสรางผลตอบแทนการลงทุน 
Overview and History of ITIL, Service, Service Management, Specification of processes, 
Components in ITIL process, Model of process, Strategy of service, Service design, 
Service management catalog, Security of supplier's information, Configuration change, 
Process of Service Asset and Configuration Management, Process of service validation 
and testing, Process of evaluation, Service operation, Event and Request fulfillment, 
Process of problem management, Service desk functions, Continuous improvement, Seven 
Rs of change management, Process of Reporting, Process of service measurement, 
Creating a return of investment. 

2. จํานวนชัว่โมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/          
งานภาคสนาม/การ

ฝกงาน 

การศึกษาดวย
ตนเอง 

30 ชั่วโมง ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย   

30 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 
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3. จํานวนชัว่โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล  
- ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห  
- จัดเวลาใหคาํปรึกษาเปนรายบุคคล หรือแบบกลุมตามความเหมาะสม (เฉพาะรายที่ตองการ) 
- ใหคําปรึกษาผาน E-mail หรือโทรศัพท ในกรณีเรงดวนหรือนักศึกษาไมสามารถเขาพบได 

หมวดที่  4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1 . คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา  

พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูลสวน
บุคคล การไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟตแวร และไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญา มีความซ่ือสัตยใน
การเขียนโปรแกรม โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังน้ี 
1.1.1 สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการโดยคํานึงความรูสึก

ของผูอ่ืน อยางรอบรู ยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปญหาตามหลักการและ
คานิยมอันดี ใหขอสรุปที่ไวตอความรูสึกของผูอ่ืน 

1.1.2 ริเร่ิมในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู เพ่ือทบทวนและแกไข สนับสนุนอยาง
จริงจังใหผูอ่ืนใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและ
ปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

1.1.3 แสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการ ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น 

1.1.4 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

1.2 วิธีการสอน  
1.2.1 กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร  เพ่ือเปนการปลูกฝงให นักศึกษามีระเบียบวินัย  เชน การ

เขาชั้นเรียนใหตรงเวลา และการแตงกายที่เหมาะสม   
1.2.2 มอบหมายงานใหคนควา เขียนรายงาน และนําเสนอผลงานหนาหองเรียน 
1.2.3 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยอง

นักศึกษาทีท่ําดี ทําประโยชนแกสวนรวม และเสียสละ 
      1.3 วิธีการประเมินผล  

1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรความสุจริตใจในการสอบ 

1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
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2. ความรู 
2.1  ความรูทีต่องไดรับ  

2.1.1 มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวชิาการ 

2.1.2 มีความเขาใจทฤษฎี และการวิจัยอยางลกึซ้ึงในกลุมวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ในระดับ
แนวหนา 

2.1.3 มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหม ๆ และการประยุกต ตลอดจนผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.4 ตระหนักในระเบียบขอบังคบัที่ใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาตแิละนานาชาติที่อาจ
มีผลกระทบตอสาขาวิชา รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต 

2.2 วิธีการสอน 
2.2.1 ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยอธิบายหลักการพ้ืนฐานทางทฤษฎี ดวย

วิธีการสรุปสาระสําคัญพอสงัเขป และเนนการประยุกตทางปฎิบตัิโดยการใชเคร่ืองมือที่ใช
ในทางธุรกิจและอุตสาหกรรมจริงพรอมจําลองสถานการณที่เหมือนจริง (Scenarios) โดย
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีใหเปนไปตามลักษณะของรายวชิา
ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน  ๆ    

2.2.2 จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปน
วิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 

2.2.3 จัดใหมีการเรียนรูเสริมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

     2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การทดสอบยอย การสอบภาคปฏิบตัิ การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2.3.2 ประเมิน จากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
2.3.3 ประเมิน จากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน (ถามี) 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

3.1.1 ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาแนวคดิริเริ่มและสรางสรรคเพ่ือตอบสนองประเด็นหรือ
ปญหา 

3.1.2 สามารถใชเทคนิคทัว่ไป หรือเฉพาะทางในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนได
อยางสรางสรรครวมถึงพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เก่ียวของในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.1.3 สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญ โครงการวิจัยคนควาทางวชิาการหรือ
การปฏิบัติการทางคอมพิวเตอรไดดวยตนเองโดยการใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซ่ึงขยายองคความรูหรือ
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แนวทาง การปฏิบัตทิี่มีอยูเดิมไดอยางมี นัยสําคัญ 
3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2.2 การอภิปรายกลุม (ถามี) 
3.2.3 ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัตงิานจริง 

     3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัตขิองนักศึกษา เชน ประเมินจากการ

นําเสนอรายงานในชั้นเรียน และการทดสอบโดยใชแบบทดสอบสอบกลางภาคและปลาย
ภาคหรือสัมภาษณ 

3.3.2 สังเกตพฤติกรรม 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบที่ตองพัฒนา 

4.1.1 สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวย
ตนเอง 

4.1.2 สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานระดับสูงได 

4.1.3 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและรวมมือกับผูอ่ืน เพ่ือจัดการขอโตแยง
และปญหา 

4.1.4 แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสม ตามโอกาสและสถานการณเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม 

4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 มอบหมายงานใหคนควา เขียนรายงาน และนําเสนอผลงานหนาหองเรียน 
4.2.2 การใชกรณีศกึษา 
4.2.3 การแลกเปลีย่นนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันอ่ืน ๆ (ถามี) 
4.2.4 ศึกษาดูงาน และการเขารวมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ (ถามี) 

4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศกึษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน 
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก ในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวน ชัดเจนตรง

ประเด็นของขอมูล 
4.3.3 สัมภาษณผูเก่ียวของ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่องพัฒนา  

5.1.1 สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถติิเพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา 
สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ 
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5.1.2 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคล ตางๆ ทั้ง ใน
วงการวิชาการและชุมชนทัว่ไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไม
เปนทางการ ผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการ รวม ทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ 

5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถติิเพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา 

สรุปปญหา และเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ 
5.2.2 สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคล ตางๆ ทั้งในวงการ

วิชาการและ ชุมชนทั่วไปโดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบทีเ่ปนทางการและไมเปนทางการ
ผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการ รวมทั้งวทิยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 ประเมินจาก เทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือ คณิตศาสตร และสถิตทิีเ่ก่ียวของ 
5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเคร่ืองมือ

ตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ทีมี่การนําเสนอ 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  
   
สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน  

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 - บทนําและภาพรวมการจัดการ
บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ประวัติและพื้นฐานแนวคดิของ 
ITIL 
- แนะแนวทางการทําภาคปฏิบัติ 
(Lab Guide) และเครื่องมือสนับสนุน
ภาคปฏิบัต ิ

4 บรรยายและสาธิต
โปรแกรม 

ดร.วิชัย 
เอ่ียมสิน
วัฒนา   
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สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน  

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

2 - สรุปวงจรชีวติการบริการ (Service 
Lifecycle) ของ ITIL v.3 ชวงที่ 1 
  ก. กลยุทธการบริการ (Service 
Strategy) 
  ข. การออกแบบการบริการ 
(Service Design) 
- สาธิตโปรแกรมการออกแบบ
กระบวนการขององคกรตามกรอบ
ของ ITIL ชวงที่ 1 

4 บรรยายและสาธิต
โปรแกรม  

ดร.วิชยั 
เอ่ียมสิน
วัฒนา   

3 - สรุปวงจรชีวติการบริการ (Service 
Lifecycle) ของ ITIL v.3 ชวงที่ 2 
  ค. การเปลี่ยนสถานะการบริการ 
(Service Transition) 
  ง. การดําเนินการบริการ (Service 
Operation) 
  จ. การปรับปรุงการบริการอยาง
ตอเน่ือง (Continual Service 
Improvement) 
- สาธิตโปรแกรมการออกแบบ
กระบวนการขององคกรตามกรอบ
ของ ITIL ชวงที่ 2 

4 บรรยายและสาธิต
โปรแกรม 

ดร.วิชัย 
เอ่ียมสิน
วัฒนา 
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สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน  

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

4 พ้ืนฐานการจัดการเรียกรองการ
บริการ (Service Request 
Management) คร้ังที่ 1 
- ภาพรวมของ ITIL และการใช
เคร่ืองมือตัวจัดการเรียกรองการ
บริการ (Service Request 
Manager) 
- การจัดการดานบริการ (Service 
Management) ที่เก่ียวของกับการใช
เคร่ืองมือตัวจัดการเรียกรองการ
บริการ 
- โตะบริการ (Service Desk) 
- บรรยายการเติมเต็มขอเรยีกรอง 
(Request Fulfillment): (1) 
ภาพรวม; (2) กระบวนการ 
- ปฏิบัติการเติมเต็มขอเรียกรอง 

4 บรรยายและปฏิบัต ิ ดร.วิชัย 
เอ่ียมสิน
วัฒนา 

5 พ้ืนฐานการจัดการเรียกรองการ
บริการ (Service Request 
Management) คร้ังที่ 2 
- บรรยายการเติมเต็มขอเรยีกรอง 
(Request Fulfillment) (ตอ): (3) 
เคร่ืองมือการเติมเต็มขอเรียกรอง 
- ปฏิบัติการเติมเต็มขอเรียกรอง 
(ตอ) 

4 บรรยายและปฏิบัต ิ ดร.วิชัย 
เอ่ียมสิน
วัฒนา 



9 
 
สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน  

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

6 พ้ืนฐานการจัดการเรียกรองการ
บริการ (Service Request 
Management) คร้ังที่ 3 
- บรรยายการเติมเต็มขอเรยีกรอง 
(Request Fulfillment) (ตอ): (4) บท
การทดลอง (Scenarios); (5) การ
บริการดวยตนเอง (Self-Service) 
- ปฏิบัติการเติมเต็มขอเรียกรอง 
(ตอ) 

4 บรรยายและปฏิบัต ิ ดร. วิชัย 
เอ่ียมสิน
วัฒนา 

7 พ้ืนฐานการจัดการเรียกรองการ
บริการ (Service Request 
Management) คร้ังที่ 4 
- ปฏิบัติการเติมเต็มขอเรียกรอง 
(ตอ) 
- สอบภาคปฏบิัติ คร้ังที่ 1 

4 ปฏิบัติและสอบภาคปฏิบตั ิ ดร.วิชัย 
เอ่ียมสิน
วัฒนา 

8 Midterm Exam    
9 พ้ืนฐานการจัดการเรียกรองการ

บริการ (Service Request 
Management) คร้ังที่ 5 
- บรรยายการจัดการเหตุการณ 
(Incident Management): (1) 
ภาพรวม; (2) กระบวนการ; (3) 
เคร่ืองมือการจัดการเหตุการณ; (4) 
บทการทดลอง (Scenarios) 
- ปฏิบัติการจัดการเหตุการณ 

4 บรรยายและปฏิบัต ิ ดร.วิชัย 
เอ่ียมสิน
วัฒนา 



10 
 
สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน  

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

10 พ้ืนฐานการจัดการเรียกรองการ
บริการ (Service Request 
Management) คร้ังที่ 6 
- บรรยายการจัดการปญหา 
(Problem Management): (1) 
ภาพรวม; (2) กระบวนการ; (3) 
เคร่ืองมือการจัดการปญหา; (4) บท
การทดลอง (Scenarios) 
- ปฏิบัติการจัดการปญหา 

4 บรรยายและปฏิบัต ิ  ดร.วิชัย 
เอ่ียมสิน
วัฒนา 

11 พ้ืนฐานการจัดการเรียกรองการ
บริการ (Service Request 
Management) คร้ังที่ 7 
- ขอตกลงระดับบริการ (Service 
Level Agreements: SLA) 
- การแสงาน (Workflow) 
- คาตาล็อกบริการ (Service 
Catalog) 
- การทดลองปฏิบัติการ 

4 บรรยายและปฏิบัต ิ ดร.วิชัย 
เอ่ียมสิน
วัฒนา 

12 แนะนําและยกตัวอยาง ประสบการณ
การใชเคร่ืองมือตาง ๆ ของ ITIL 
ในทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 

4 บรรยายและยกตัวอยาง
ประสบการณ การ
ประยุกตใชเคร่ืองมือ
ในทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

ผูเชี่ยวชาญ
จากภายนอก 

13 พ้ืนฐานการจัดการเรียกรองการ
บริการ (Service Request 
Management) คร้ังที่ 8 
- การทําสํารวจความพอใจ 
(Surveys) 
- การทํารายงาน (Reporting) 
- การทดลองปฏิบัติการ 
- สอบยอยการจัดการเรียกรองการ
บริการ (Quiz) 

4 บรรยาย ปฏิบตัิและสอบ
ยอย 

ดร.วิชัย 
เอ่ียมสิน
วัฒนา 
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สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน  

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

14 การติดตั้งและคอนฟกกูเรชัน่ 
เคร่ืองมือประยุกตการจัดการ
เรียกรองการบริการ (Service 
Request Management Setup and 
Configuration) คร้ังที่ 1 
- บรรยายสรปุวิธีการติดตัง้และคอน
ฟกกูเรชั่น IBM Tivoli Service 
Request Manager พรอมสาธิต
ตัวอยางการคอนฟกกูเรชั่น 
- การปฏิบัติการทดลองการคอนฟก
กูเรชั่น IBM Tivoli Service 
Request Manager 

4 บรรยายและปฏิบัต ิ ดร.วิชัย 
เอ่ียมสิน
วัฒนา 

15 การติดตั้งและคอนฟกกูเรชัน่ 
เคร่ืองมือประยุกตการจัดการ
เรียกรองการบริการ (Service 
Request Management Setup and 
Configuration) คร้ังที่ 2 
- สาธิตตัวอยางการคอนฟกกูเรชั่น 
(ตอ) 
- การปฏิบัติการทดลองการคอนฟก
กูเรชั่น IBM Tivoli Service 
Request Manager (ตอ) 

4 บรรยายและปฏิบัต ิ ดร.วิชัย 
เอ่ียมสิน
วัฒนา 

16 - สรุปรวบยอด เน้ือหาวิชา 
- สอบภาคปฏบิัติ คร้ังที่ 2 

4 บรรยายสรุปและสอบภาค
ปฎิบัต ิ 

ดร.วิชัย 
เอ่ียมสิน
วัฒนา 

17 Final Exam    
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1 1.1.1 - 1.1.4, 
3.1.3, 4.1.1 -

- พฤติกรรมการเขาเรียน การมี
สวนรวมและการแสดงความ

ตลอดภาค
การศึกษา 

25 % 
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กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

4.1.4, 5.1.1, 
5.1.2 

คิดเห็นในชั้นเรียน การคนควา 
เขียนรายงาน และนําเสนอ
ผลงาน 

2 2.1.1 – 2.1.4, 
3.1.1, 3.1.3, 
5.1.1, 5.1.2 

- สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
ดวยขอสอบทีว่ัดหลักการและ
ทฤษฎี 
 

สัปดาหที่ 
8 และ 17 

- สอบกลาง
ภาค 20% 

- สอบปลาย
ภาค 30% 

3 1.1.1, 2.1.1, 
2.1.2, 3.1.1-
3.1.3, 5.1.1, 
5.1.2 

ทดสอบยอย ขอสอบปฎิบตัิ วดัผลจาก
การวิเคาระห และแกไขปญหา  

 

ตลอดภาค
การศึกษา 

สอบปฎิบัติ 20% 
ทดสอบยอย 5% 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.   ตําราและเอกสารหลัก 
1.1 IT Infrastructure Library (ITIL) Foundations v3, IBM Tivoli Software, Student’s Training 

Guide, 2009. 
1.2 IBM Tivoli Service Request Manager 7.2 Fundamentals, IBM Tivoli Software, Student’s 

Training Guide, IBM, April 2010. 
1.3 IBM Tivoli Service Request Manager 7.2 Fundamentals, IBM Tivoli Software, Student 

Exercise, IBM, April 2010. 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

2.1 Tim Malone, Michael Wedemeyer, Gerard Blokdijk, “ITIL V3 Foundation Complete 
Certification Kit - Study Guide Book and Online Course” Emereo Pty Ltd., Pap/Psc 
edition, March 6, 2008. 

2.2 Foundations of IT Service Management Based on ITIL v3, ITSM Library, Van Haren 
Publishing, 2009. 

2.3 IT Service Management – An Introduction, ITIL v3, ITSM Library, Van Haren Publishing, 
2009. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
3.1 IBM’s Academic Initiative Program: 

http://www.ibm.com/developerworks/university/academicinitiative/ 
3.2 IBM Tivoli Redbooks 

 http://www.redbooks.ibm.com/portals/tivoli  



13 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1.   กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ประเมินดวยระบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน   
ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน  
เขารับการอบรม หรือสัมมนา เพ่ือใหอาจารยมีความรูความเขาใจเกีย่วกับการเรียนการสอนใน
รูปแบบตางๆ มากย่ิงขึ้น ผูสอนทําการสอบ ประกาศนยิบัตรวิชาชีพเพ่ิมเติม ในระดับสูงขึ้น 
เชิญผูเชี่ยวชาญเขารวมในการสอนเพื่อ ใหนักเรียนไดรับ ขอมูลจากผูมีประสบการณจริงในการ
ทํางาน เพ่ือที่จะได เห็นภาพรวมของการใชงานระบบ ผูสอนมีการใหบริการวิชาการในหัวชอที่
เก่ียวของกับเน้ือหาวิชา เพ่ือนําประสบการณในการทํางานมาใชในงานการพัฒนาการเรียนการสอน 

4.    การทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

- มีการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศกึษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ วิธีการใหคะแนน และการตัดเกรด 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
ปรับปรุงรายวชิาอยางสมํ่าเสมอตามความเหมาะสม หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิต์ามขอ 4 

 


