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ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
BIS691  ธุ รกิจ โทรคมนาคมเพื่ อ เศ รษฐกิจดิจิทัล Telecommunication on Business for Digital 

Economy  
            

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

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาระบบสาสนเทศทางธุรกจิ 
 ประเภทของรายวชิา  วชิาเลอืก 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
    ดร.ไพโรจน์ ลขิติธนเศรษฐ ์และ ดร.ธรีวฒัน์  ไพบลูยกุ์ลกร          อาจารยผ์ูส้อน 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการศกึษาที ่ 2  (ภาค 2/2560)  /  ชัน้ปีที ่2 

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

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

8. สถานท่ีเรียน    
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
1 กรกฎาคม 2559 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัธุรกิจโทรคมนาคมสาหรบัเศรษฐกิจในยุคดจิติอล โดย
ครอบคลุมเนื้อหาดงัต่อไปนี้ (1) ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการก้าวเขา้สู่ยุคเศรษฐกจิดจิติอล 
(2) ภาวะตลาดและการแข่งขนัของธุรกิจโทรคมนาคม (3) กลไกการกาหนดราคาในตลาดโทรคมนาคม (4) 
วิวฒันาการของระบบโทรคมนาคมและแนวโน้มของเทคโนโลยโีทรคมนาคม รวมถึง (5) นโยบาย กฎและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสรมิผลกัดนัเศรษฐกิจดิจติอล การก ากับดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (6) 
กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เพื่อใหร้ายวชิามคีวามทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั เนื่องจากเนื้อหาวชิามคีวามเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ
และเทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็  

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

           ธุรกิจโทรคมนาคมส าหรบัเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้  (1)ภาพรวมของ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจติอล (2) ภาวะตลาดและการแข่งขนัของธุรกิจ
โทรคมนาคม (3) กลไกการกาหนดราคาในตลาดโทรคมนาคม (4) ววิฒันาการของระบบโทรคมนาคมและ
แนวโน้มของเทคโนโลยโีทรคมนาคม รวมถงึ (5) นโยบาย กฎและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัการส่ งเสรมิผลกัดนั
เศรษฐกิจดิจิตอล การก ากับดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (6) กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น กฎหมายเกีย่วกบัการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิคสแ์ละการกระท าความผดิเกี่ยวกบั
คอมพวิเตอร ์

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 ์ 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา  (ตาม มคอ.3) 

- 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  

- มคีวามเขา้ใจในวธิกีารพฒันาความรูใ้หม่ๆ และการประยุกต์ 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 

-  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  

- 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 าประเดน็การแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศหรอืการแสดงสถติปิระยุกตต่์อปัญหาที่
เกีย่วขอ้งอยา่งสรา้งสรรค ์

- สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปล่าและการเขยีน พรอ้มทัง้เลอืกใช้รูปแบบของสื่อ
การน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม  

- สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม อาท ิการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต  



เอกสารหมายเลข มคอ.3 

5 
 

5.2 วิธีการสอน       

- มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ และท ารายงาน โดยสามารถอา้งองิแหล่งทีน่่าเชื่อถอื 
- น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 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 
การสอน  ส่ือท่ีใช้ 

ผูส้อน 

1 
 

Digital economy policy & 
regulations 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณศีกึษา 

ดร.ไพโรจน์ ลขิติธนเศรษฐ ์

2 
 

Telecom business and value 
chain 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณศีกึษา 

ดร.ไพโรจน์ ลขิติธนเศรษฐ ์

3 
 

Telecom services and 
standards 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณศีกึษา 

ดร.ไพโรจน์ ลขิติธนเศรษฐ ์

4 
 

IT role in Telecom business 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณศีกึษา 

ดร. ธรีวฒัน์  ไพบลูยกุ์ลกร 

5 
 

Telecom fundamental 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณศีกึษา 

ดร.ไพโรจน์ ลขิติธนเศรษฐ ์

6 
 

Wireline and Wireless 
technologies  

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณศีกึษา 

ดร.ไพโรจน์ ลขิติธนเศรษฐ ์

7 
 

IP technologies 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณศีกึษา 

ดร.ไพโรจน์ ลขิติธนเศรษฐ ์

8 Term Project Presentation 3 อภปิรายกลุ่มจาก
กรณศีกึษา 

ดร.ไพโรจน์ ลขิติธนเศรษฐ ์

9 
 

Midterm Exam 3  ดร.ไพโรจน์ ลขิติธนเศรษฐ ์
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10 
 

Big data analytic concept 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณตีวัอย่าง 

ดร.ไพโรจน์ ลขิติธนเศรษฐ ์

11 
 

Internet of Thing part 1 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณตีวัอย่าง 

ดร. ธรีวฒัน์  ไพบลูยกุ์ลกร 

12 
 

Internet of Thing part 2 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณศีกึษา 

ดร. ธรีวฒัน์  ไพบลูยกุ์ลกร 

13 
 

Investment analysis 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณศีกึษา 

ดร. ธรีวฒัน์  ไพบลูยกุ์ลกร 

14 
 

Telecom pricing mechanism 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

ดร.ไพโรจน์ ลขิติธนเศรษฐ ์

15 
 

Laws related to Digital economy 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  

ดร.ไพโรจน์ ลขิติธนเศรษฐ ์

16 Term Project Presentation 3 อภปิรายกลุ่มจาก
กรณศีกึษา 

ดร.ไพโรจน์ ลขิติธนเศรษฐ ์

17 Final Exam  3  ดร.ไพโรจน์ ลขิติธนเศรษฐ ์

 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี  
 

ผลการ
เรียนรู้*  

 

วิธีการประเมิน  
 
 

สปัดาหท่ี์
ประเมิน  

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 1.4, 2.3, 
3.1, 4.1  สอบกลางภาค  9 

 
30% 

 

2 1.4, 2.3, 
3.1, 4.1 สอบปลายภาค 17 30% 

3 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1 

โครงงานกลุ่ม 
 8,16 40% 
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลกั 
กระทรวงเทคโนโลยแีละสารสนเทศ,  พ.ศ. 2559, แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 
2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
[1] ส านกังานพฒันาธุรกรรมอเิลก็ทรอนิคส,์  พ.ศ. 2560, กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ พมิพค์รัง้ที ่8  
3. เอกสารและข้อมลุแนะน า 
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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) 
 


