
มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
BIS675  สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร มาตรฐานการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (Information Technology Service Standard) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกติ (2-2-8) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 
      ประเภทของรายวชิาสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
ดร. วชิยั เอีย่มสนิวฒันา  อาจารยผ์ูส้อน 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการศกึษาที ่2 / ชัน้ปีที ่2 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
BIS604 Business Information Analytics 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  (ถ้ามี)  
ไมม่ ี

8. สถานท่ีเรียน 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ  
5 กรกฎาคม 2558 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์ 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการให้บรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เข้าใจ
เทคโนโลยแีละ การประยุกต์ใช้งาน  เรยีนรูรู้ปแบบการให้บรกิารของ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ   
โดยสามารน าความรูเ้กี่ยวกบัการมาตรฐานการใหบ้รกิารดา้น เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีม่ใีชอ้ยู่ในการ
ใช้งานจรงิ  ตามมาตราฐานไปประยุกต์ใช้กบัระบบโปรแกรมประยุกต์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  มี
แนวคดิในการออกแบบระบบการใหบ้รกิารไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็น
ผูอ้อกแบบระบบและน าไปใช้งานร่วมกบัโปรแกรมประยุกต์ที่มคีุณภาพและจรยิธรรม ตรงกบัความ
ตอ้งการตลาดแรงงาน   

2.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
เพื่อให้เนื้อหาวชิามคีวามทนัสมยัและตรงกบัเทคโนโลยทีีใ่ช้งานกนัอยู่ในปัจจุบนั เพิม่เตมิแบบฝึกหดั
และกรณีตัวอย่างที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ปรบัปรุง เพื่อให้ผู้เรยีนเข้าใจบทเรยีนได้ง่ายและให้สอด 
คลอ้งกบัรปูแบบการเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง   

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ  

1. ค าอธิบายรายวิชา  

ภาพรวม และ ประวตัิของ ITIL  บรกิาร การจดัการบรกิาร คุณลกัษณะเฉพาะของกระบวนการ 
องค์ประกอบของกระบวนการใน ITIL โมเดลของกระบวนการ กลยุทธ์ การบรกิาร การออกแบบ
บรกิาร การจดัการสารบญัแฟ้มบรกิาร ความมัน่คง ของสารสนเทศ ซพัพลายเออร์ การเปลี่ยน
บรกิารโครงแบบ และ สนิทรพัยข์องบรกิาร การทดสอบ และ การตรวจสอบความสมเหตุสมผล ของ
บรกิาร กระบวนการของการประเมนิค่า การด าเนินการ บรกิาร เหตุการณ์ กระบวนการการเตมิเตม็ 
ค าร้องขอ กระบวนการของการจดัการปัญหา ฟังก์ชัน  ของโต๊ะบรกิาร การพฒันาการให้บรกิาร
อย่างต่อเนื่ อง เจ็ดขัน้ตอนของการปรบัปรุงกระบวนการ กระบวนการของการท ารายงานการ 
กระบวนการการวดับรกิาร การสรา้งผลตอบแทนการลงทุน 
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. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/                   

งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

30 ชัว่โมง ตามความตอ้งการของ
นกัศกึษาเฉพาะราย   

30 ชัว่โมง 120 ชัว่โมง 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบคุคล  

- ใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล/กลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 
- จดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอืแบบกลุ่มตามความเหมาะสม (เฉพาะรายทีต่อ้งการ) 
- ใหค้ าปรกึษาผ่าน E-mail หรอืโทรศพัท ์ในกรณเีรง่ด่วนหรอืนกัศกึษาไมส่ามารถเขา้พบได้ 

หมวดท่ี  4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 . คณุธรรม จริยธรรม  
 1.1 คุณธรรม จรยิธรรมทีต่้องพฒันา  

พฒันาผู้เรยีนให้มคีวามรบัผดิชอบ มวีนิัย มจีรรยาบรรณวชิาชพี เคารพในสทิธขิองขอ้มูลส่วน
บุคคล การไม่ละเมดิลขิสทิธิท์างซอฟต์แวร ์และไม่ละเมดิลขิสทิธิท์างปัญญา มคีวามซื่อสตัยใ์น
การเขยีนโปรแกรม โดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 
- รเิริม่ในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มอียู่ เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจรงิจงั

ให้ผู้อื่นใช้การวนิิจฉัยทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรมในการจดัการกบัขอ้โต้แยง้และปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น (2) 

- เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม (4) 
1.2 วธิกีารสอน  

- ก าหนดใหม้วีฒันธรรมองคก์ร เพื่อเป็นการปลกูฝังให ้นักศกึษามรีะเบยีบวนิยั เช่น การเขา้
ชัน้เรยีนใหต้รงเวลา และการแต่งกายทีเ่หมาะสม 

- มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขยีนรายงาน และน าเสนอผลงานหน้าหอ้งเรยีน 
 -    การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เพื่อส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม เช่น การยกยอ่งนกัศกึษาที ่ 
      ท าด ีท าประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสยีสละ 

      1.3 วธิกีารประเมนิผล  
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชัน้ เรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที ่มอบหมาย และ การรว่มกจิกรรม 
- ป

ระเมนิจากการมวีนิยัและพรอ้มเพรยีงของนกัศกึษาในการเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
ความสุจรติใจในการสอบ 



4 
 

- ประเมนิจากความรบัผดิชอบในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 

2. ความรู้ 
2.1  ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั  

- มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นเนื้อหา สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจน
ทฤษฎทีีส่ าคญัและน ามาประยกุตใ์นการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการ (1) 

2.2 วธิกีารสอน 
- ใชก้ารเรยีนการสอนในหลากหลายรปูแบบ โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎ ีและประยุกตท์าง

ปฎบิตัใินสภาพแวดลอ้มจรงิ โดยทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้นี้ให้
เป็นไปตามลกัษณะของรายวชิาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวชิานัน้ ๆ 

- จดัใหม้กีารเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิโดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์ตรงมาเป็น
วทิยากรพเิศษเฉพาะเรือ่ง 

- จดัใหม้กีารเรยีนรูผ้่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
     2.3 วธิกีารประเมนิผล 

- การทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 
- ประเมนิ จากรายงานทีน่กัศกึษาจดัท า 
- ประเมนิ จากการน าเสนอรายงานในชัน้เรยีน 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา 

- ใชค้วามรูท้างภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใินการจดัการบรบิทใหมท่ีไ่มค่าดคดิทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพฒันาแนวคดิรเิริม่และสรา้งสรรคเ์พื่อตอบสนองประเดน็หรอืปัญหา (1) 

- สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญั โครงการวจิยัคน้ควา้ทางวชิาการหรอืการ
ปฏบิตักิารทางคอมพวิเตอรไ์ดด้ว้ยตนเอง โดยการใชค้วามรูท้ ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ
ตลอดถงึการใชเ้ทคนิคการวจิยั และใหข้อ้สรุปทีส่มบรูณ์ซึง่ขยายองคค์วามรูห้รอืแนวทาง 
การปฏบิตัทิีม่อียูเ่ดมิไดอ้ยา่งม ีนยัส าคญั (4) 

3.2 วธิกีารสอน 
- กรณศีกึษาทางการประยกุต์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ใหน้กัศกึษามโีอกาสปฏบิตังิานจรงิ 

     3.3 วธิกีารประเมนิผล 
- ประเมนิตามสภาพจรงิจากผลงาน และการปฏบิตัขิองนกัศกึษา เช่น ประเมนิจากการ

น าเสนอรายงานในชัน้เรยีน และการทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบสอบกลางภาคและปลาย
ภาคหรอืสมัภาษณ์ 

- สงัเกตพฤตกิรรม 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
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 4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา 
- สามารถตดัสนิใจในการด าเนินงานดว้ยตนเองและสามารถประเมนิตนเองได ้รวมทัง้

วางแผนในการปรบัปรงุตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพในการปฏบิตั ิงานระดบัสงูได้ (2) 
4.2 วธิกีารสอน 

- มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขยีนรายงานรายบุคคล 
- การใชก้รณศีกึษา 
- การแลกเปลีย่นนกัศกึษาและบุคลากรกบัสถาบนัอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
- ศกึษาดงูาน และการเขา้รว่มประชุมสมัมนาเชงิวชิาการ (ถา้ม)ี 

4.3 วธิกีารประเมนิผล 
- ประเมนิจากการท ารายงานรายบุคคล 
- สงัเกตจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในการ รว่มกจิกรรมต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรง   
- ประเดน็ของขอ้มลู 
- สมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้ง 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา  

- สามารถคดักรองขอ้มลูทางคณติศาสตรแ์ละสถติเิพื่อน ามาใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ปัญหา 
สรปุปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในดา้นต่าง ๆ 

- สามารถสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ ไดอ้ย่างเหมาะสมกบักลุ่มบุคคล ต่างๆ ทัง้ ในวงการ
วชิาการและชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทัง้ในรปูแบบทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการ ผ่านสิง่ตพีมิพท์าง วชิาการ รวม ทัง้วทิยานิพนธห์รอืโครงการคน้ควา้ทีส่ าคญั 

5.2 วธิกีารสอน 
- สามารถคดักรองขอ้มลูทางคณติศาสตรแ์ละสถติเิพื่อน ามาใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ปัญหา 

สรปุปัญหา และเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ 
- สามารถสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพไดอ้ย่างเหมาะสมกบักลุ่มบุคคล ต่างๆ ทัง้ในวงการวชิาการ

และ ชุมชนทัว่ไปโดยการน าเสนอรายงานทัง้ในรปูแบบทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการผ่านสิง่
ตพีมิพท์าง วชิาการ รวม ทัง้วทิยานิพนธห์รอืโครงการค้นควา้ทีส่ าคญั 

5.3 วธิกีารประเมนิผล 
- ประเมนิจาก เทคนิคการน าเสนอโดยใชท้ฤษฎ ีการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรอื คณติศาสตรแ์ละ สถติทิีเ่กีย่วขอ้ง 
- ประเมนิจากความสามารถในการอธบิาย ถงึขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ 

การอภปิราย กรณศีกึษาต่าง ๆ ทีม่กีารน าเสนอ 
 
 
 
 



6 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  
   
สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน  

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

1 - บทน าและภาพรวมการจดัการ
บรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ประวตัแิละพืน้ฐานแนวคดิของ 
ITIL 
- แนะแนวทางการท าภาคปฏบิตั ิ
(Lab Guide) และเครือ่งมอืสนบัสนุน
ภาคปฏบิตั ิ

4 บรรยายและสาธติ
โปรแกรม 

ดร.วชิยั 
เอีย่มสนิ
วฒันา   

2 - สรปุวงจรชวีติการบรกิาร (Service 
Lifecycle) ของ ITIL v.3 ช่วงที ่1 
  ก. กลยทุธการบรกิาร (Service 
Strategy) 
  ข. การออกแบบการบรกิาร 
(Service Design) 
- สาธติโปรแกรมการออกแบบ
กระบวนการขององคก์รตามกรอบ
ของ ITIL ช่วงที ่1 

4 บรรยายและสาธติ
โปรแกรม  

ดร.วชิยั 
เอีย่มสนิ
วฒันา   

3 - สรปุวงจรชวีติการบรกิาร (Service 
Lifecycle) ของ ITIL v.3 ช่วงที ่2 
  ค. การเปลีย่นสถานะการบรกิาร 
(Service Transition) 
  ง. การด าเนินการบรกิาร (Service 
Operation) 
  จ. การปรบัปรงุการบรกิารอยา่ง
ต่อเนื่อง (Continual Service 
Improvement) 
- สาธติโปรแกรมการออกแบบ
กระบวนการขององคก์รตามกรอบ
ของ ITIL ช่วงที ่2 

4 บรรยายและสาธติ
โปรแกรม 

ดร.วชิยั 
เอีย่มสนิ
วฒันา 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน  
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

4 พืน้ฐานการจดัการเรยีกรอ้งการ
บรกิาร (Service Request 
Management) ครัง้ที ่1 
- ภาพรวมของ ITIL และการใช้
เครือ่งมอืตวัจดัการเรยีกรอ้งการ
บรกิาร (Service Request 
Manager) 
- การจดัการดา้นบรกิาร (Service 
Management) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้
เครือ่งมอืตวัจดัการเรยีกรอ้งการ
บรกิาร 
- โต๊ะบรกิาร (Service Desk) 
- บรรยายการเตมิเตม็ขอ้เรยีกรอ้ง 
(Request Fulfillment): (1) 
ภาพรวม; (2) กระบวนการ 
- ปฏบิตักิารเตมิเตม็ขอ้เรยีกรอ้ง 

4 บรรยายและปฏบิตั ิ ดร.วชิยั 
เอีย่มสนิ
วฒันา 

5 พืน้ฐานการจดัการเรยีกรอ้งการ
บรกิาร (Service Request 
Management) ครัง้ที ่2 
- บรรยายการเตมิเตม็ขอ้เรยีกรอ้ง 
(Request Fulfillment) (ต่อ): (3) 
เครือ่งมอืการเตมิเตม็ขอ้เรยีกรอ้ง 
- ปฏบิตักิารเตมิเตม็ขอ้เรยีกรอ้ง 
(ต่อ) 

4 บรรยายและปฏบิตั ิ ดร.วชิยั 
เอีย่มสนิ
วฒันา 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน  
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

6 พืน้ฐานการจดัการเรยีกรอ้งการ
บรกิาร (Service Request 
Management) ครัง้ที ่3 
- บรรยายการเตมิเตม็ขอ้เรยีกรอ้ง 
(Request Fulfillment) (ต่อ): (4) บท
การทดลอง (Scenarios); (5) การ
บรกิารดว้ยตนเอง (Self-Service) 
- ปฏบิตักิารเตมิเตม็ขอ้เรยีกรอ้ง 
(ต่อ) 

4 บรรยายและปฏบิตั ิ ดร. วชิยั 
เอีย่มสนิ
วฒันา 

7 พืน้ฐานการจดัการเรยีกรอ้งการ
บรกิาร (Service Request 
Management) ครัง้ที ่4 
- ปฏบิตักิารเตมิเตม็ขอ้เรยีกรอ้ง 
(ต่อ) 

4 ปฏบิตัแิละสอบภาคปฏบิตั ิ ดร.วชิยั 
เอีย่มสนิ
วฒันา 

8 Midterm Exam    
9 พืน้ฐานการจดัการเรยีกรอ้งการ

บรกิาร (Service Request 
Management) ครัง้ที ่5 
- บรรยายการจดัการเหตุการณ์ 
(Incident Management): (1) 
ภาพรวม; (2) กระบวนการ; (3) 
เครือ่งมอืการจดัการเหตุการณ์; (4) 
บทการทดลอง (Scenarios) 
- ปฏบิตักิารจดัการเหตุการณ์ 

4 บรรยายและปฏบิตั ิ ดร.วชิยั 
เอีย่มสนิ
วฒันา 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน  
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

10 พืน้ฐานการจดัการเรยีกรอ้งการ
บรกิาร (Service Request 
Management) ครัง้ที ่6 
- บรรยายการจดัการปัญหา 
(Problem Management): (1) 
ภาพรวม; (2) กระบวนการ; (3) 
เครือ่งมอืการจดัการปัญหา; (4) บท
การทดลอง (Scenarios) 
- ปฏบิตักิารจดัการปัญหา 

4 บรรยายและปฏบิตั ิ  ดร.วชิยั 
เอีย่มสนิ
วฒันา 

11 พืน้ฐานการจดัการเรยีกรอ้งการ
บรกิาร (Service Request 
Management) ครัง้ที ่7 
- ขอ้ตกลงระดบับรกิาร (Service 
Level Agreements: SLA) 
- การแสงาน (Workflow) 
- คาตาลอ็กบรกิาร (Service 
Catalog)  
- การท าส ารวจความพอใจ 
(Surveys) 
- การท ารายงาน (Reporting) 
- การทดลองปฏบิตักิาร 

4 บรรยายและปฏบิตั ิ ดร.วชิยั 
เอีย่มสนิ
วฒันา 

12 ทบทวนสิง่ทีไ่ดศ้กึษาและทดลอง 
และยกตวัอยา่งประสบการณ์การใช้
เครือ่งมอืต่าง ๆ ของ ITIL ในทาง
ธุรกจิและ/หรอือุตสาหกรรม 

4 บรรยายและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

ดร.วชิยั 
เอีย่มสนิ
วฒันา 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน  
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

13 การตดิตัง้และคอนฟิกกูเรชัน่
เครือ่งมอืประยกุตก์ารจดัการ
เรยีกรอ้งการบรกิาร (Service 
Request Management Setup and 
Configuration) ครัง้ที ่1 
- บรรยายสรปุวธิกีารตดิตัง้และคอน
ฟิกกูเรชัน่ IBM Tivoli Service 
Request Manager พรอ้มสาธิ
ตวัอยา่งการคอนฟิกกูเรชัน่ 
- การทดลองปฏบิตักิาร 

4 บรรยายและปฏบิตั ิ ดร.วชิยั 
เอีย่มสนิ
วฒันา 

14 การตดิตัง้และคอนฟิกกูเรชัน่ 
เครือ่งมอืประยกุตก์ารจดัการ
เรยีกรอ้งการบรกิาร (Service 
Request Management Setup and 
Configuration) ครัง้ที ่2 
- สาธติตวัอยา่งการคอนฟิกกูเรชัน่ 
(ต่อ) 
- การปฏบิตักิารทดลองการคอนฟิก
กูเรชัน่ IBM Tivoli Service 
Request Manager (ต่อ) 

4 บรรยายและปฏบิตั ิ ดร.วชิยั 
เอีย่มสนิ
วฒันา 

15 การตดิตัง้และคอนฟิกกูเรชัน่ 
เครือ่งมอืประยกุตก์ารจดัการ
เรยีกรอ้งการบรกิาร (Service 
Request Management Setup and 
Configuration) ครัง้ที ่3 
- สาธติตวัอยา่งการคอนฟิกกูเรชัน่ 
(ต่อ) 
- การปฏบิตักิารทดลองการคอนฟิก
กูเรชัน่ IBM Tivoli Service 
Request Manager (ต่อ) 

4 บรรยายและปฏบิตั ิ ดร.วชิยั 
เอีย่มสนิ
วฒันา 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน  
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

16 - สรปุรวบยอด เนื้อหาวชิา 
- สอบภาคปฏบิตั ิ

4 บรรยายสรุปและสอบภาค
ปฎบิตั ิ 

ดร.วชิยั 
เอีย่มสนิ
วฒันา 

17 Final Exam    
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สปัดาหท่ี์
ประเมิน 

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 
3.4, 4.1-
4.4, 5.2 

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีน การมสี่วน
รว่มและการแสดงความคดิเหน็ใน
ชัน้เรยีน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

5% 

2 2.1-2.4, 
3.1,3.3, 
5.1, 5.2 

- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ย
ขอ้สอบทีว่ดัหลกัการและทฤษฎ ี
 

สปัดาหท์ี ่8 
และ 17 

- สอบกลางภาค 
30% 

- สอบปลายภาค 
35% 

3 1.1, 2.1, 
2.2, 3.1-
3.3, 5.1, 
5.2 

การบา้น ทดสอบยอ่ย ขอ้สอบปฎบิตั ิ
วดัผลจากการวเิคาระห ์และแกไ้ขปัญหา  

 

ตลอดภาค
การศกึษา 

สอบปฎบิตัแิละ
สอบยอ่ยรวม 30% 
 

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.   ต าราและเอกสารหลกั 
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. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
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. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
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  
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1.   กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ประเมนิดว้ยระบบประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศกึษา 

2. กลยทุธการประเมินการสอน   
ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้ 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน  
เขา้รบัการอบรม หรอืสมัมนา เพื่อใหอ้าจารยม์คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนใน
รปูแบบต่างๆ มากยิง่ขึน้ ผูส้อนท าการสอบ ประกาศนียบตัรวชิาชพีเพิม่เตมิ ในระดบัสงูขึน้ 
เชญิผูเ้ชีย่วชาญเขา้รว่มในการสอนเพื่อ ใหน้กัเรยีนไดร้บั ขอ้มลูจากผูม้ปีระสบการณ์จรงิในการ
ท างาน เพื่อทีจ่ะได ้เหน็ภาพรวมของการใชง้านระบบ ผูส้อนมกีารใหบ้รกิารวชิาการในหวัขอ้ที่
เกีย่วขอ้งกบัเนื้อหาวชิา เพื่อน าประสบการณ์ในการท างานมาใชใ้นงานการพฒันาการเรยีนการสอน 

4.    การทบทวนมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  
- มกีารทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารยอ์ื่น  

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Tim%20Malone
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Michael%20Wedemeyer
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Gerard%20Blokdijk
http://www.ibm.com/developerworks/university/academicinitiative/
http://www.redbooks.ibm.com/portals/tivoli
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- มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา โดย
ตรวจสอบขอ้สอบ วธิกีารใหค้ะแนน และการตดัเกรด 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  
ปรบัปรงุรายวชิาอย่างสม ่าเสมอตามความเหมาะสม หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 

 


