เอกสารหมายเลข มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS691 ธุ รกิ จ โทรคมนาคมเพื่ อ เศ รษ ฐกิ จ ดิ จ ิ ท ั ล Telecommunication on Business for Digital
Economy
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต 3(3-0-9)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสาสนเทศทางธุรกิจ
ประเภทของรายวิชา วิชาเลือก
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ดร.ไพโรจน์ ลิขติ ธนเศรษฐ์ และ ดร.ธีรวัฒน์ ไพบูลย์กุลกร
อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 (ภาค 2/2560) / ชัน้ ปี ท่ี 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
1 กรกฎาคม 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ธุรกิจโทรคมนาคมสาหรับเศรษฐกิจในยุคดิจติ อล โดย
ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ (1) ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจติ อล
(2) ภาวะตลาดและการแข่งขันของธุรกิจโทรคมนาคม (3) กลไกการกาหนดราคาในตลาดโทรคมนาคม (4)
วิว ฒ
ั นาการของระบบโทรคมนาคมและแนวโน้ มของเทคโนโลยีโทรคมนาคม รวมถึง (5) นโยบาย กฎและ
ระเบียบที่เ กี่ยวข้อ งกับการส่ งเสริมผลักดันเศรษฐกิจดิจติ อล การกากับดูแลอุ ต สาหกรรมโทรคมนาคม (6)
กฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อให้รายวิชามีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั เนื่องจากเนื้อหาวิชามีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และเทคโนโลยีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ธุ ร กิจ โทรคมนาคมส าหรับ เศรษฐกิจ ในยุค ดิจ ิต อล ครอบคลุ ม เนื้ อ หาดังต่ อ ไปนี้ (1)ภาพรวมของ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจติ อล (2) ภาวะตลาดและการแข่งขันของธุ รกิจ
โทรคมนาคม (3) กลไกการกาหนดราคาในตลาดโทรคมนาคม (4) วิวฒ
ั นาการของระบบโทรคมนาคมและ
แนวโน้มของเทคโนโลยีโทรคมนาคม รวมถึง (5) นโยบาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริมผลักดัน
เศรษฐกิจ ดิจ ิต อล การก ากับ ดูแ ลอุ ต สาหกรรมโทรคมนาคม (6) กฎหมายและกฎระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ งกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กฎหมายเกีย่ วกับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส์และการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 45 ชัวโมงต่
่
อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริ ม
-

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 9
ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- นักศึกษาสามารถนัดหมายเพื่อขอคาแนะนาผ่านเว็บ
- กรณีเร่งด่วน สามารถให้คาปรึกษาและแนะนาผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายหรืออีเมล์
2
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ ต้องพัฒนา (ตาม มคอ.3)
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
- โครงการกลุ่มและการนาเสนอผลงาน
- ฝึกการทารายงานเชิงวิชาการ
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
-

พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
มีการอ้างอิงเอกสารทีไ่ ด้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ประเมินผลการวิเคราะห์งานทีไ่ ด้มอบหมาย
ประเมินผลการนาเสนอรายงานกลุ่ม
การสอบ

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
- มีความเข้าใจในวิธกี ารพัฒนาความรูใ้ หม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยั
ในปั จจุบนั ทีม่ ตี ่อองค์ความรูใ้ นสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2.2 วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาจริง
- โครงการกลุ่มและการนาเสนอผลงาน
- ฝึกการทารายงานเชิงวิชาการ
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินผลการวิเคราะห์งานทีไ่ ด้มอบหมาย
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานกลุ่ม
- การสอบกลางภาค สอบปลายภาค
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
- ใช้ความรูท้ างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ นการจัดการบริบทใหม่ทไ่ี ม่คาดคิดทางระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจและพัฒนาแนวคิดริเริม่ และสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปั ญหา
3.2 วิ ธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทาโครงงานกลุ่ม (Problem based study) และนาเสนอผลการศึกษา
- การสุ่มถาม
- การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค ทีเ่ น้นการวิเคราะห์ปัญหา
- การนาเสนอโครงงานกลุ่ม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
-สามารถแก้ไขปั ญหาทีม่ คี วามซับซ้อนหรือความยุง่ ยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ดว้ ยตนเอง
4.2 วิ ธีการสอน
- บรรยาย
- มอบหมายงานรายกลุ่ม หรือ อ่านบทความทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับรายวิชา
- การนาเสนอรายงาน
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- การส่งงาน (ทีม่ คี ุณภาพ) ตามกาหนดเวลา
- รายงานทีน่ าเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศหรือการแสดงสถิตปิ ระยุกต์ต่อปั ญหาที่
เกีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
- สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปากเปล่าและการเขียน พร้อมทัง้ เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม อาทิ การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
4
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5.2 วิ ธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้า และทารายงาน โดยสามารถอ้างอิงแหล่งทีน่ ่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม นา Case Study ประกอบการสอนเสริมความ
เข้าใจ
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อ/รายละเอียด

4

Digital economy policy &
regulations
Telecom business and value
chain
Telecom services and
standards
IT role in Telecom business

5

Telecom fundamental

6
7

Wireline and Wireless
technologies
IP technologies

8

Term Project Presentation

9

Midterm Exam

2
3

จานวน กิ จกรรมการเรียน
ชัวโมง
่
การสอน สื่อที่ใช้
3
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ กรณีศกึ ษา
3
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ กรณีศกึ ษา
3
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ กรณีศกึ ษา
3
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ กรณีศกึ ษา
3
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ กรณีศกึ ษา
3
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ กรณีศกึ ษา
3
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ กรณีศกึ ษา
3
อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศกึ ษา
3

ผูส้ อน
ดร.ไพโรจน์ ลิขติ ธนเศรษฐ์
ดร.ไพโรจน์ ลิขติ ธนเศรษฐ์
ดร.ไพโรจน์ ลิขติ ธนเศรษฐ์
ดร. ธีรวัฒน์ ไพบูลย์กุลกร
ดร.ไพโรจน์ ลิขติ ธนเศรษฐ์
ดร.ไพโรจน์ ลิขติ ธนเศรษฐ์
ดร.ไพโรจน์ ลิขติ ธนเศรษฐ์
ดร.ไพโรจน์ ลิขติ ธนเศรษฐ์
ดร.ไพโรจน์ ลิขติ ธนเศรษฐ์
5

10

Big data analytic concept

3

11

Internet of Thing part 1

3

12

Internet of Thing part 2

3

13

Investment analysis

3

14

Telecom pricing mechanism

3

15

Laws related to Digital economy

3

16

Term Project Presentation

3

17

Final Exam

3

2 แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ผลการ
กิ จกรรมที่
เรียนรู้*

วิ ธีการประเมิ น

1

1.4, 2.3,
3.1, 4.1

สอบกลางภาค

2

1.4, 2.3,
3.1, 4.1

สอบปลายภาค

3

1.1, 2.1,
3.1, 4.1

โครงงานกลุ่ม
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บรรยาย ยกตัวอย่าง ดร.ไพโรจน์ ลิขติ ธนเศรษฐ์
ประกอบ กรณีตวั อย่าง
บรรยาย ยกตัวอย่าง ดร. ธีรวัฒน์ ไพบูลย์กุลกร
ประกอบ กรณีตวั อย่าง
บรรยาย ยกตัวอย่าง ดร. ธีรวัฒน์ ไพบูลย์กุลกร
ประกอบ กรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง ดร. ธีรวัฒน์ ไพบูลย์กุลกร
ประกอบ กรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง ดร.ไพโรจน์ ลิขติ ธนเศรษฐ์
ประกอบ
บรรยาย ยกตัวอย่าง ดร.ไพโรจน์ ลิขติ ธนเศรษฐ์
ประกอบ
อภิปรายกลุ่มจาก
ดร.ไพโรจน์ ลิขติ ธนเศรษฐ์
กรณีศกึ ษา
ดร.ไพโรจน์ ลิขติ ธนเศรษฐ์

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

9

30%

17

30%

8,16

40%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ, พ.ศ. 2559, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
[1] สานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิคส์, พ.ศ. 2560, กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ พิมพ์ครัง้ ที่ 8
3. เอกสารและข้อมุลแนะนา
[1] ลัญฉกร วุฒสิ ทิ ธิกุลกิจ, พ.ศ. 2559, หลักการวิศวกรรมโทรคมนาคม, สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
- การบันทึกเสียงการสอน (ถ้ามี)
- การอัดวีดโี อเพื่อการสังเกตการณ์สอน (ถ้ามี)
- ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษาโดยกรรมการคณะ
3. การปรับปรุงการสอน
- นาผลการประเมินเพื่อพัฒนาการสอน
- ศึกษาข้อควรปรับปรุงการสอนจากสื่อวีดโี อทีบ่ นั ทึกการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
- มีกรรมการหลักสูตรตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดยตรวจวิธกี ารให้คะแนน
สอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
- ปรับปรุงรายวิชาอย่างสม่าเสมอตามข้อเสนอแนะ (ข้างต้น)
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