มคอ.3
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS675
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร มาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Service Standard)
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต (2-2-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ประเภทของรายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ดร. วิชยั เอีย่ มสินวัฒนา อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชัน้ ปี ท่ี 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
BIS604 Business Information Analytics
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
5 กรกฎาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้ผู้เรียนมีค วามรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ เข้าใจ
เทคโนโลยีและ การประยุกต์ใช้งาน เรียนรูร้ ูปแบบการให้บริการของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยสามารนาความรูเ้ กี่ยวกับการมาตรฐานการให้บริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม่ ใี ช้อยู่ในการ
ใช้งานจริง ตามมาตราฐานไปประยุกต์ใช้กบั ระบบโปรแกรมประยุกต์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มี
แนวคิดในการออกแบบระบบการให้บริการได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล เป็ น
ผูอ้ อกแบบระบบและนาไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ท่มี คี ุณภาพและจริยธรรม ตรงกับความ
ต้องการตลาดแรงงาน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อให้เนื้อหาวิชามีความทันสมัยและตรงกับเทคโนโลยีทใ่ี ช้งานกันอยู่ในปั จจุบนั เพิม่ เติมแบบฝึกหัด
และกรณีต ัวอย่างที่สอดคล้องกับเนื้อ หาที่ปรับปรุง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและให้สอด
คล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนทีผ่ เู้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ภาพรวม และ ประวัติของ ITIL บริการ การจัดการบริการ คุ ณ ลักษณะเฉพาะของกระบวนการ
องค์ประกอบของกระบวนการใน ITIL โมเดลของกระบวนการ กลยุทธ์ การบริการ การออกแบบ
บริก าร การจัดการสารบัญ แฟ้ มบริก าร ความมันคง
่ ของสารสนเทศ ซัพ พลายเออร์ การเปลี่ยน
บริการโครงแบบ และ สินทรัพย์ของบริการ การทดสอบ และ การตรวจสอบความสมเหตุสมผล ของ
บริการ กระบวนการของการประเมินค่า การดาเนินการ บริการ เหตุการณ์ กระบวนการการเติมเต็ม
คาร้องขอ กระบวนการของการจัดการปั ญ หา ฟั งก์ช ัน ของโต๊ ะบริการ การพัฒนาการให้บริการ
อย่างต่ อ เนื่ อ ง เจ็ด ขัน้ ตอนของการปรับ ปรุงกระบวนการ กระบวนการของการท ารายงานการ
กระบวนการการวัดบริการ การสร้างผลตอบแทนการลงทุน
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.
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2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม

30 ชัวโมง
่

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝึ กปฏิ บตั ิ /
งานภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
30 ชัวโมง
่

การศึกษาด้วย
ตนเอง
120 ชัวโมง
่

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- ให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล/กลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
- จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือแบบกลุ่มตามความเหมาะสม (เฉพาะรายทีต่ อ้ งการ)
- ให้คาปรึกษาผ่าน E-mail หรือโทรศัพท์ ในกรณีเร่งด่วนหรือนักศึกษาไม่สามารถเข้าพบได้
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1 . คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรับผิดชอบ มีวนิ ัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วน
บุคคล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์ทางซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์ทางปั ญญา มีความซื่อสัตย์ใน
การเขียนโปรแกรม โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี้
- ริเริม่ ในการยกปั ญหาทางจรรยาบรรณที่มอี ยู่ เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุ นอย่างจริงจัง
ให้ผู้อ่นื ใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปั ญหาที่ม ี
ผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ่นื (2)
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (4)
1.2 วิธกี ารสอน
- กาหนดให้มวี ฒ
ั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝั งให้ นักศึกษามีระเบียบวินยั เช่น การเข้า
ชัน้ เรียนให้ตรงเวลา และการแต่งกายทีเ่ หมาะสม
- มอบหมายงานให้คน้ คว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงานหน้าห้องเรียน
- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่
ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ
1.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมิน จากการตรงเวลาของนั ก ศึก ษาในการเข้า ชัน้ เรีย น การส่ ง งานตามก าหนด
ระยะเวลาที่ มอบหมาย และ การร่วมกิจกรรม
ระเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ความสุจริตใจในการสอบ
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- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรูท้ ต่ี อ้ งได้รบั
- มีความรูแ้ ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
ทฤษฎีทส่ี าคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ (1)
2.2 วิธกี ารสอน
- ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฎิบตั ใิ นสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ นี้ให้
เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ
- จัดให้มกี ารเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริงโดยเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์ตรงมาเป็ น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรือ่ ง
- จัดให้มกี ารเรียนรูผ้ ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.3 วิธกี ารประเมินผล
- การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
- ประเมิน จากรายงานทีน่ กั ศึกษาจัดทา
- ประเมิน จากการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
- ใช้ความรูท้ างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ นการจัดการบริบทใหม่ทไ่ี ม่คาดคิดทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพัฒนาแนวคิดริเริม่ และสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปั ญหา (1)
- สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ โครงการวิจยั ค้นคว้าทางวิชาการหรือการ
ปฏิบตั กิ ารทางคอมพิวเตอร์ได้ดว้ ยตนเอง โดยการใช้ความรูท้ งั ้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจยั และให้ขอ้ สรุปทีส่ มบูรณ์ซง่ึ ขยายองค์ความรูห้ รือแนวทาง
การปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูเ่ ดิมได้อย่างมี นัยสาคัญ (4)
3.2 วิธกี ารสอน
- กรณีศกึ ษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั งิ านจริง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบตั ขิ องนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชัน้ เรียน และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบสอบกลางภาคและปลาย
ภาคหรือสัมภาษณ์
- สังเกตพฤติกรรม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
- สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทัง้
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ งานระดับสูงได้ (2)
4.2 วิธกี ารสอน
- มอบหมายงานให้คน้ คว้า เขียนรายงานรายบุคคล
- การใช้กรณีศกึ ษา
- การแลกเปลีย่ นนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ (ถ้ามี)
4.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินจากการทารายงานรายบุคคล
- สังเกตจากพฤติกรรมทีแ่ สดงออกในการ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
- ประเด็นของข้อมูล
- สัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้อง
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
- สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปั ญหา
สรุปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่าง ๆ
- สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล ต่างๆ ทัง้ ในวงการ
วิชาการและชุมชนทัวไป
่ โดยการนาเสนอรายงานทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ ผ่านสิง่ ตีพมิ พ์ทาง วิชาการ รวม ทัง้ วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าทีส่ าคัญ
5.2 วิธกี ารสอน
- สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปั ญหา
สรุปปั ญหา และเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่าง ๆ
- สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล ต่างๆ ทัง้ ในวงการวิชาการ
และ ชุมชนทัวไปโดยการน
่
าเสนอรายงานทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสิง่
ตีพมิ พ์ทาง วิชาการ รวม ทัง้ วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าทีส่ าคัญ
5.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินจาก เทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครือ่ งมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ คณิตศาสตร์และ สถิตทิ เ่ี กีย่ วข้อง
- ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครือ่ งมือต่างๆ
การอภิปราย กรณีศกึ ษาต่าง ๆ ทีม่ กี ารนาเสนอ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
จานวน กิ จกรรมการเรียนการ
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ชัวโมง
่
ที่
สอนและสื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1
- บทนาและภาพรวมการจัดการ
4
บรรยายและสาธิต
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรม
- ประวัตแิ ละพืน้ ฐานแนวคิดของ
ITIL
- แนะแนวทางการทาภาคปฏิบตั ิ
(Lab Guide) และเครือ่ งมือสนับสนุ น
ภาคปฏิบตั ิ
2
- สรุปวงจรชีวติ การบริการ (Service
4
บรรยายและสาธิต
Lifecycle) ของ ITIL v.3 ช่วงที่ 1
โปรแกรม
ก. กลยุทธการบริการ (Service
Strategy)
ข. การออกแบบการบริการ
(Service Design)
- สาธิตโปรแกรมการออกแบบ
กระบวนการขององค์กรตามกรอบ
ของ ITIL ช่วงที่ 1
3
- สรุปวงจรชีวติ การบริการ (Service
4
บรรยายและสาธิต
Lifecycle) ของ ITIL v.3 ช่วงที่ 2
โปรแกรม
ค. การเปลีย่ นสถานะการบริการ
(Service Transition)
ง. การดาเนินการบริการ (Service
Operation)
จ. การปรับปรุงการบริการอย่าง
ต่อเนื่อง (Continual Service
Improvement)
- สาธิตโปรแกรมการออกแบบ
กระบวนการขององค์กรตามกรอบ
ของ ITIL ช่วงที่ 2

ผูส้ อน
ดร.วิชยั
เอีย่ มสิน
วัฒนา

ดร.วิชยั
เอีย่ มสิน
วัฒนา

ดร.วิชยั
เอีย่ มสิน
วัฒนา

7
จานวน กิ จกรรมการเรียนการ
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ชัวโมง
่
ที่
สอนและสื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
4
พืน้ ฐานการจัดการเรียกร้องการ
4
บรรยายและปฏิบตั ิ
บริการ (Service Request
Management) ครัง้ ที่ 1
- ภาพรวมของ ITIL และการใช้
เครือ่ งมือตัวจัดการเรียกร้องการ
บริการ (Service Request
Manager)
- การจัดการด้านบริการ (Service
Management) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้
เครือ่ งมือตัวจัดการเรียกร้องการ
บริการ
- โต๊ะบริการ (Service Desk)
- บรรยายการเติมเต็มข้อเรียกร้อง
(Request Fulfillment): (1)
ภาพรวม; (2) กระบวนการ
- ปฏิบตั กิ ารเติมเต็มข้อเรียกร้อง
5
พืน้ ฐานการจัดการเรียกร้องการ
4
บรรยายและปฏิบตั ิ
บริการ (Service Request
Management) ครัง้ ที่ 2
- บรรยายการเติมเต็มข้อเรียกร้อง
(Request Fulfillment) (ต่อ): (3)
เครือ่ งมือการเติมเต็มข้อเรียกร้อง
- ปฏิบตั กิ ารเติมเต็มข้อเรียกร้อง
(ต่อ)

ผูส้ อน
ดร.วิชยั
เอีย่ มสิน
วัฒนา

ดร.วิชยั
เอีย่ มสิน
วัฒนา
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จานวน กิ จกรรมการเรียนการ
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ชัวโมง
่
ที่
สอนและสื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
6
พืน้ ฐานการจัดการเรียกร้องการ
4
บรรยายและปฏิบตั ิ
บริการ (Service Request
Management) ครัง้ ที่ 3
- บรรยายการเติมเต็มข้อเรียกร้อง
(Request Fulfillment) (ต่อ): (4) บท
การทดลอง (Scenarios); (5) การ
บริการด้วยตนเอง (Self-Service)
- ปฏิบตั กิ ารเติมเต็มข้อเรียกร้อง
(ต่อ)
7
พืน้ ฐานการจัดการเรียกร้องการ
4
ปฏิบตั แิ ละสอบภาคปฏิบตั ิ
บริการ (Service Request
Management) ครัง้ ที่ 4
- ปฏิบตั กิ ารเติมเต็มข้อเรียกร้อง
(ต่อ)

8
9

Midterm Exam
พืน้ ฐานการจัดการเรียกร้องการ
บริการ (Service Request
Management) ครัง้ ที่ 5
- บรรยายการจัดการเหตุการณ์
(Incident Management): (1)
ภาพรวม; (2) กระบวนการ; (3)
เครือ่ งมือการจัดการเหตุการณ์; (4)
บทการทดลอง (Scenarios)
- ปฏิบตั กิ ารจัดการเหตุการณ์

4

บรรยายและปฏิบตั ิ

ผูส้ อน
ดร. วิชยั
เอีย่ มสิน
วัฒนา

ดร.วิชยั
เอีย่ มสิน
วัฒนา

ดร.วิชยั
เอีย่ มสิน
วัฒนา
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
10
พืน้ ฐานการจัดการเรียกร้องการ
บริการ (Service Request
Management) ครัง้ ที่ 6
- บรรยายการจัดการปั ญหา
(Problem Management): (1)
ภาพรวม; (2) กระบวนการ; (3)
เครือ่ งมือการจัดการปั ญหา; (4) บท
การทดลอง (Scenarios)
- ปฏิบตั กิ ารจัดการปั ญหา
11
พืน้ ฐานการจัดการเรียกร้องการ
บริการ (Service Request
Management) ครัง้ ที่ 7
- ข้อตกลงระดับบริการ (Service
Level Agreements: SLA)
- การแสงาน (Workflow)
- คาตาล็อกบริการ (Service
Catalog)
- การทาสารวจความพอใจ
(Surveys)
- การทารายงาน (Reporting)
- การทดลองปฏิบตั กิ าร
12
ทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้ศกึ ษาและทดลอง
และยกตัวอย่างประสบการณ์การใช้
เครือ่ งมือต่าง ๆ ของ ITIL ในทาง
ธุรกิจและ/หรืออุตสาหกรรม

จานวน
ชัวโมง
่

4

กิ จกรรมการเรียนการ
ผูส้ อน
สอนและสื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
บรรยายและปฏิบตั ิ
ดร.วิชยั
เอีย่ มสิน
วัฒนา

4

บรรยายและปฏิบตั ิ

ดร.วิชยั
เอีย่ มสิน
วัฒนา

4

บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ

ดร.วิชยั
เอีย่ มสิน
วัฒนา
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
13
การติดตัง้ และคอนฟิ กกูเรชัน่
เครือ่ งมือประยุกต์การจัดการ
เรียกร้องการบริการ (Service
Request Management Setup and
Configuration) ครัง้ ที่ 1
- บรรยายสรุปวิธกี ารติดตัง้ และคอน
ฟิ กกูเรชัน่ IBM Tivoli Service
Request Manager พร้อมสาธิ
ตัวอย่างการคอนฟิ กกูเรชัน่
- การทดลองปฏิบตั กิ าร
14

15

การติดตัง้ และคอนฟิ กกูเรชัน่
เครือ่ งมือประยุกต์การจัดการ
เรียกร้องการบริการ (Service
Request Management Setup and
Configuration) ครัง้ ที่ 2
- สาธิตตัวอย่างการคอนฟิ กกูเรชัน่
(ต่อ)
- การปฏิบตั กิ ารทดลองการคอนฟิ ก
กูเรชัน่ IBM Tivoli Service
Request Manager (ต่อ)
การติดตัง้ และคอนฟิ กกูเรชัน่
เครือ่ งมือประยุกต์การจัดการ
เรียกร้องการบริการ (Service
Request Management Setup and
Configuration) ครัง้ ที่ 3
- สาธิตตัวอย่างการคอนฟิ กกูเรชัน่
(ต่อ)
- การปฏิบตั กิ ารทดลองการคอนฟิ ก
กูเรชัน่ IBM Tivoli Service
Request Manager (ต่อ)

จานวน
ชัวโมง
่

4

กิ จกรรมการเรียนการ
ผูส้ อน
สอนและสื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
บรรยายและปฏิบตั ิ
ดร.วิชยั
เอีย่ มสิน
วัฒนา

4

บรรยายและปฏิบตั ิ

ดร.วิชยั
เอีย่ มสิน
วัฒนา

4

บรรยายและปฏิบตั ิ

ดร.วิชยั
เอีย่ มสิน
วัฒนา
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
16
- สรุปรวบยอด เนื้อหาวิชา
- สอบภาคปฏิบตั ิ
17
2.

จานวน
ชัวโมง
่

4

กิ จกรรมการเรียนการ
ผูส้ อน
สอนและสื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
บรรยายสรุปและสอบภาค ดร.วิชยั
ปฎิบตั ิ
เอีย่ มสิน
วัฒนา

Final Exam

แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม ผลการ
วิ ธีการประเมิ น
ที่
เรียนรู้
1
1.1, 1.2, - พฤติกรรมการเข้าเรียน การมีส่วน
1.3, 1.4, ร่วมและการแสดงความคิดเห็นใน
3.4, 4.1- ชัน้ เรียน
4.4, 5.2
2
2.1-2.4, - สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วย
3.1,3.3,
ข้อสอบทีว่ ดั หลักการและทฤษฎี
5.1, 5.2

3

สัปดาห์ที่
ประเมิ น
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล
5%

สัปดาห์ท่ี 8
และ 17

- สอบกลางภาค
30%
- สอบปลายภาค
35%

1.1, 2.1, การบ้าน ทดสอบย่อย ข้อสอบปฎิบตั ิ
ตลอดภาค
2.2, 3.1- วัดผลจากการวิเคาระห์ และแก้ไขปั ญหา การศึกษา
3.3, 5.1,
5.2

สอบปฎิบตั แิ ละ
สอบย่อยรวม 30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1.1 IT Infrastructure Library (ITIL) Foundations v3, IBM Software, Student’s Training
Guide, IBM, 2009.
1.2 IBM Tivoli Service Request Manager 7.2 Fundamentals, IBM Tivoli Software,
Student’s Training Guide, IBM, April 2010.
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1.3 IBM Tivoli Service Request Manager 7.2 Fundamentals, IBM Tivoli Software,
Student Exercise, IBM, April 2010.
1.4 IBM Tivoli Service Request Manager 7.2 Fundamentals, IBM Tivoli Software,
Classroom Setup Guide, IBM, April 2010.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 Foundations of IT Service Management Based on ITIL v3, ITSM Library, Van Haren
Publishing, 2009.
2.2 IT Service Management – An Introduction, ITIL v3, ITSM Library, Van Haren
Publishing, 2009.
2.3 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.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
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
หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
ประเมินด้วยระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
เข้ารับการอบรม หรือสัมมนา เพื่อให้อาจารย์มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนใน
รูปแบบต่างๆ มากยิง่ ขึน้ ผูส้ อนทาการสอบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิม่ เติม ในระดับสูงขึน้
เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญเข้าร่วมในการสอนเพื่อ ให้นกั เรียนได้รบั ข้อมูลจากผูม้ ปี ระสบการณ์จริงในการ
ทางาน เพื่อทีจ่ ะได้ เห็นภาพรวมของการใช้งานระบบ ผูส้ อนมีการให้บริการวิชาการในหัวข้อที่
เกีย่ วข้องกับเนื้อหาวิชา เพื่อนาประสบการณ์ในการทางานมาใช้ในงานการพัฒนาการเรียนการสอน
4. การทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
- มีการทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่นื
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- มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ วิธกี ารให้คะแนน และการตัดเกรด
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
ปรับปรุงรายวิชาอย่างสม่าเสมอตามความเหมาะสม หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4

