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ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
BIS652  ธุรกจิโทรคมนาคมและการพฒันา  
           Telecommunication  Business and Development 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 หน่วยกติ  3(3-0-9) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาระบบสาสนเทศทางธุรกจิ 
 ประเภทของรายวชิา  วชิาเลอืก 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
    ดร.ธรีวฒัน์  ไพบลูยกุ์ลกร          อาจารยผ์ูส้อน 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการศกึษาที ่ 1-2  (ภาค 1/2558)  /  ชัน้ปีที ่2 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไมม่ ี

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

8. สถานท่ีเรียน    
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
9 กรกฎาคม 2558 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข มคอ.3 

2 
 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัธุรกจิและเทคโนโลยโีทรคมนาคมสมยัใหม่ ทัง้แบบมสีาย
และไรส้าย โดยศกึษาจากกรณีศกึษาของบรษิทัโทรคมนาคมชัน้น าทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ การน า
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกตใ์ชใ้นธุรกจิโทรคมนาคมโดยใชก้รอบแนวทางตามมาตรฐานสากลมาใชใ้น
ก าหนดกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพและพฒันาสู่กระบวนการแบบอตัโนมตั ิ รวมทัง้การวเิคราะหค์วามคุม้ค่าใน
การลงทุนเชงิธุรกิจ การอ่านงบดุล งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงนิสดของบรษิัทโทรคมนาคม และศึกษา
บทบาทหน้าทีข่ององคก์รทีก่ ากบัดแูลกจิการโทรคมนาคม 
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เพื่อใหร้ายวชิามคีวามทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั เนื่องจากเนื้อหาวชิามคีวามเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ
และเทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็  

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

            ความรูเ้กี่ยวกบัธุรกจิและเทคโนโลยโีทรคมนาคมสมยัใหม่ ทัง้แบบมสีายและไรส้าย โดยศกึษาจาก
กรณีศกึษาของบรษิทัโทรคมนาคมชัน้น าทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาประยุกต์ใชใ้นธุรกจิโทรคมนาคมโดยใช้กรอบแนวทางตามมาตรฐานสากลมาใช้ในก าหนดกระบวนการที่มี
ประสทิธภิาพและพฒันาสู่กระบวนการแบบอตัโนมตัิ  รวมทัง้การวเิคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนเชงิธุรกิจ 
การอ่านงบดุล งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงนิสดของบรษิัทโทรคมนาคม และศึกษาบทบาทหน้าที่ของ
องคก์รทีก่ ากบัดแูลกจิการโทรคมนาคม 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษา   

-   ไมม่กีารฝึกปฏบิตังิาน
ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง 9
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

- นกัศกึษาสามารถนดัหมายเพื่อขอค าแนะน าผ่านเวบ็ 
- กรณเีรง่ด่วน สามารถใหค้ าปรกึษาและแนะน าผ่านเทคโนโลยเีครอืข่ายไรส้ายหรอือเีมล ์ 

 



เอกสารหมายเลข มคอ.3 

3 
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา  (ตาม มคอ.3) 

(1.4)  เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
1.2 วิธีการสอน  

- บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณศีกึษา  
- โครงการกลุ่มและการน าเสนอผลงาน 
- ฝึกการท ารายงานเชงิวชิาการ 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
- มกีารอา้งองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
- ประเมนิผลการวเิคราะหง์านทีไ่ดม้อบหมาย 
- ประเมนิผลการน าเสนอรายงานกลุ่ม 
- การสอบ 

2. ความรู้  

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั  

(2. 3  ( มคีวามเขา้ใจในวธิกีารพฒันาความรูใ้หม ่ๆ และการประยกุต ์ตลอดจนผลกระทบของผลงานวจิยั
ในปัจจบุนัทีม่ต่ีอองคค์วามรูใ้นสาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 

 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณศีกึษาจรงิ  
- โครงการกลุ่มและการน าเสนอผลงาน 
- ฝึกการท ารายงานเชงิวชิาการ 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมนิผลการวเิคราะหง์านทีไ่ดม้อบหมาย 
- ประเมนิผลการน าเสนอรายงานกลุ่ม 
- การสอบกลางภาค สอบปลายภาค  
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

(3.1( ใชค้วามรูท้างภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใินการจดัการบรบิทใหมท่ีไ่มค่าดคดิทางระบบสารสนเทศ 
ทางธุรกจิและพฒันาแนวคดิรเิริม่และสรา้งสรรคเ์พื่อตอบสนองประเดน็หรอืปัญหา 

3.2 วิธีการสอน 

- การมอบหมายใหน้กัศกึษาท าโครงงานกลุ่ม (Problem based study) และน าเสนอผลการศกึษา 
- การสุ่มถาม 
- การสะทอ้นแนวคดิจากการประพฤต ิ

3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาค ทีเ่น้นการวเิคราะหปั์ญหา 
- การน าเสนอโครงงานกลุ่ม 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

(4.1( สามารถแกไ้ขปัญหาทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืความยุง่ยากระดบัสงูทางวชิาชพีไดด้ว้ยตนเอง 
4.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม หรอื อ่านบทความทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิา 
- การน าเสนอรายงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- การส่งงาน (ทีม่คีุณภาพ( ตามก าหนดเวลา 
- รายงานทีน่ าเสนอ  พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา       

- สามารถแนะน าประเดน็การแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศหรอืการแสดงสถติปิระยุกต์ต่อปัญหาที่
เกีย่วขอ้งอยา่งสรา้งสรรค ์

- สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปล่าและการเขยีน พรอ้มทัง้เลอืกใช้รปูแบบของสื่อ
การน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม  

- สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม อาท ิการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต  



เอกสารหมายเลข มคอ.3 

5 
 

5.2 วิธีการสอน       

- มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ และท ารายงาน โดยสามารถอา้งองิแหล่งทีน่่าเชื่อถอื 
- น าเสนอโดยใช้รปูแบบและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม น า Case Study ประกอบการสอนเสรมิความ

เขา้ใจ 
5.3 วิธีการประเมินผล 

- การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยสื่อเทคโนโลย ี
- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 
 
สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

1 
 

Overview of telecom business 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณศีกึษา 

ดร.ณฐัวุฒ ิศาสตราวาหะ 

2 
 

Mobile and wireless 
communication trend #1 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณศีกึษา 

ดร.ณฐัวุฒ ิศาสตราวาหะ 

3 
 Mobile and wireless 

communication trend #2 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณศีกึษา 

ดร.ณฐัวุฒ ิศาสตราวาหะ 

4 
 

Broadband wireline access 
technology 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณศีกึษา 

ดร.ณฐัวุฒ ิศาสตราวาหะ 

5 
 

Broadband wireless access 
technology 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณศีกึษา 

ดร.ณฐัวุฒ ิศาสตราวาหะ 

6 
 

Core network and IP 
technology 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณศีกึษา 

ดร.ณฐัวุฒ ิศาสตราวาหะ 

7 
 

Next Generation Network and 
service innovations 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณศีกึษา 

ดร.ณฐัวุฒ ิศาสตราวาหะ 

8 
Mid-term Exam  

2  ดร.ณฐัวุฒ ิศาสตราวาหะ 

9 Framework and role of IT in 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง ดร.ณฐัวุฒ ิศาสตราวาหะ 
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 telecom business #1 ประกอบ อภปิรายกลุ่ม
จากกรณศีกึษา 

10 
 

Framework and role of IT in 
telecom business #2 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ การน าเสนอ
ผลงาน 

ดร.ณฐัวุฒ ิศาสตราวาหะ 

11 
 

The challenges and benefits of 
outsourcing for telecom 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณศีกึษา 

ดร.ณฐัวุฒ ิศาสตราวาหะ 

12 
 

Managing new product 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณศีกึษา 

ดร.ณฐัวุฒ ิศาสตราวาหะ 

13 
 Investment analysis #1 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ การน าเสนอ
ผลงาน 

ดร.ณฐัวุฒ ิศาสตราวาหะ 

14 
 

Investment analysis #2 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ การน าเสนอ
ผลงาน 

ดร.ณฐัวุฒ ิศาสตราวาหะ 

15 
 

Financial statement analysis #1 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณศีกึษา 

ดร.ณฐัวุฒ ิศาสตราวาหะ 

16 Financial statement analysis #2 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ การน าเสนอ
ผลงาน 

ดร.ณฐัวุฒ ิศาสตราวาหะ 

17 Final Exam  2  ดร.ณฐัวุฒ ิศาสตราวาหะ 
 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี  
 

ผลการ
เรียนรู้*  

 

วิธีการประเมิน  
 
 

สปัดาหท่ี์
ประเมิน  

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 
1.4, 2.3, 
3.1, 4.1  สอบกลางภาค  

8 
 

30% 
 

2 1.4, 2.3, 
3.1, 4.1 สอบปลายภาค 17 40% 

3 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1 

โครงงานกลุ่ม 
 18 30% 
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

 
1. เอกสารและต าราหลกั 
Daniel Collins, 2001, Carrier Grade Voice over IP, McGraw Hill. 
2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 

- 
3. เอกสารและข้อมลุแนะน า 

[1] William Stallings, 2005, Wireless Communication & Networks, Prentice Hall, Second Edition 
[2] ไพโรจน์ ไววานิชกจิ,  พ.ศ. 2545, เปิดโลกมอืถอื GSM สู่ UMTS, บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ากดั  ( มหาชน( 
[3] ธววีรรณ นิพนัธป์ระศาสน์, พ.ศ. 2547, การบรหิารการเงนิ, บรษิทั แบรนดเ์อจ จ ากดั  
[4] ลญัฉกร วุฒสิทิธกุิลกจิ,  พ.ศ. 2545, วศิวกรรมโทรคมนาคม, ส านกัพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
- ขอ้เสนอแนะผ่านเวบ็บอรด์ 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
- การบนัทกึเสยีงการสอน (ถา้ม(ี 
- การอดัวดีโีอเพื่อการสงัเกตการณ์สอน (ถา้ม(ี 
- ประเมนิจากผลการเรยีนของนกัศกึษาโดยกรรมการคณะ 

3. การปรบัปรงุการสอน  
- น าผลการประเมนิเพื่อพฒันาการสอน 
- ศกึษาขอ้ควรปรบัปรงุการสอนจากสื่อวดีโีอทีบ่นัทกึการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
- มกีรรมการหลกัสูตรตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษา โดยตรวจวธิกีารใหค้ะแนน

สอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรบัปรงุรายวชิาอยา่งสม ่าเสมอตามขอ้เสนอแนะ (ขา้งตน้( 
 


