
เอกสารหมายเลข มคอ.3 

 

1 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
BIS652  การจดัการธุรกจิบรกิารเครอืขา่ยดจิทิลั  
           Digital Service Provisioning Management 

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

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาระบบสาสนเทศทางธุรกจิ 
 ประเภทของรายวชิา  วชิาเลอืก 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
 รศ.ดร. บณัฑติ วรรธนาภา           ผูร้บัผดิชอบวชิา 
 ดร.ไพโรจน์  ลขิติธนเศรษฐ ์         อาจารยผ์ูส้อน 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการศกึษาที ่ 1-2  (ภาค 1/2565)  /  ชัน้ปีที ่2 

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

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

8. สถานท่ีเรียน    
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
5 กุมภาพนัธ ์2565 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั ธุรกจิการใหบ้รกิารสือ่สารและจดัการขอ้มลูส าหรบัเศรษฐกจิ
ในยุคดจิติอล โดยครอบคลุมเนื้อหาดงัต่อไปนี้ (1) ภาพรวมของอุตสาหกรรมและการกา้วเขา้สูยุ่คเศรษฐกจิ
ดจิทิลั (2) ภาวะตลาดและการแข่งขนัของธุรกจิสื่อสารและจดัการขอ้มูลดจิทิลั(3) กลไกการก าหนดราคา
สือ่สารและการจดัการขอ้มลูดจิทิลัในตลาด(4) ววิฒันาการของระบบการสือ่สารและจดัการขอ้มลูดจิทิลั และ
แนวโน้มของเทคโนโลย(ี5) นโยบาย กฎและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิผลกัดนัเศรษฐกจิดจิทิลั การ
ก ากบัดแูลอุตสาหกรรมการสือ่สารดจิทิลั(6) กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เพื่อใหร้ายวชิามคีวามทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั เนื่องจากเนื้อหาวชิามคีวามเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิ
และเทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็  

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

วิชานี้ เป็นการศึกษาธุรกิจการให้บริการสื่อสารและจัดการข้อมูลส าหรบัเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล โดย
ครอบคลุมเนื้อหาดงัต่อไปนี้ (1) ภาพรวมของอุตสาหกรรมและการก้าวเขา้สู่ยุคเศรษฐกจิดจิทิลั (2) ภาวะ
ตลาดและการแข่งขนัของธุรกจิสื่อสารและจดัการขอ้มูลดจิทิลั(3) กลไกการก าหนดราคาสื่อสารและการ
จดัการขอ้มูลดจิทิลัในตลาด(4) ววิฒันาการของระบบการสื่อสารและจดัการขอ้มูลดจิทิลั และแนวโน้มของ
เทคโนโลย(ี5) นโยบาย กฎและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิผลกัดนัเศรษฐกจิดจิทิลั การก ากบัดูแล
อุตสาหกรรมการสือ่สารดจิทิลั(6) กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศกึษา   

-   ไม่มกีารฝึกปฏบิตังิาน
ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง 9
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์  

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

- นกัศกึษาสามารถนดัหมายเพือ่ขอค าแนะน าผา่นเวบ็ 
- กรณีเร่งดว่น สามารถใหค้ าปรกึษาและแนะน าผา่นเทคโนโลยเีครอืขา่ยไรส้ายหรอือเีมล ์ 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

PLO4: 4B-Level2 สามารถอธบิายและยดึมัน่ในจรยิธรรมและกฏหมายในการเขา้ถงึและใชข้อ้มลูเชงิธุรกจิ
และขอ้มลูสว่นบุคคล 

 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา  (ตาม มคอ.3) 

- เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
1.2 วิธีการสอน  

- บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณีศกึษา  
- โครงการกลุ่มและการน าเสนอผลงาน 
- ฝึกการท ารายงานเชงิวชิาการ 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
- มกีารอา้งองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงาน อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
- ประเมนิผลการวเิคราะหง์านทีไ่ดม้อบหมาย 
- ประเมนิผลการน าเสนอรายงานกลุ่ม 
- การสอบ 

2. ความรู้  

PLO2: 2B-Level2 สามารถอธบิายกระบวนการทางธุรกจิทีส่ าคญั เช่น การจดัการขอ้มลู การบรหิารตลาด
และลกูคา้  

 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั  

- มคีวามเขา้ใจในวธิกีารพฒันาความรูใ้หม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวจิยั
ในปัจจุบนัทีม่ตี่อองคค์วามรูใ้นสาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 
 

2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณีศกึษาจรงิ  
- โครงการกลุ่มและการน าเสนอผลงาน 
- ฝึกการท ารายงานเชงิวชิาการ 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมนิผลการวเิคราะหง์านทีไ่ดม้อบหมาย 
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- ประเมนิผลการน าเสนอรายงานกลุ่ม 
- การสอบกลางภาคและปลายภาค  

 
 
3. ทกัษะทางปัญญา 

PLO2: 2C-Level1 สามารถวเิคราะห์ปัญหาและคดิหาวธิแีก้ไขหรอืสรา้งเสรมิประสทิธภิาพในการจดัการ
ธุรกจิบรหิารเครอืขา่ยและขอ้มลูดจิทิลัทัง้ภายในและผลกระทบจากภายนอกเชน่กฏหมายและเทคโนโลย ี
3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

- ใชค้วามรูท้างภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใินการจดัการบรบิทใหม่ทีไ่ม่คาดคดิทางระบบสารสนเทศ
ทางธุรกจิและพฒันาแนวคดิรเิริม่และสรา้งสรรคเ์พือ่ตอบสนองประเดน็หรอืปัญหา 

3.2 วิธีการสอน 

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

3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาค ทีเ่น้นการวเิคราะหปั์ญหา 
- การน าเสนอโครงงานกลุ่ม 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

PLO2: 2C สามารถใชว้ธิคีดิแบบผูป้ระกอบการ (Have an entrepreneurial mindsets) 
4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

- สามารถแกไ้ขปัญหาทีม่คีวามซบัซอ้นหรอืความยุ่งยากระดบัสงูทางวชิาชพีไดด้ว้ยตนเอง 
4.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม หรอื อ่านบทความทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิา 
- การน าเสนอรายงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- การสง่งาน (ทีม่คีุณภาพ) ตามก าหนดเวลา 
- รายงานทีน่ าเสนอ  พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

PLO4: 4A-Level2 มทีกัษะในการสือ่สาร ความเป็นผูน้ าและผลกัดนัผูเ้กีย่วขอ้งในองคก์รในการแกไ้ขปัญหา 
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5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา       

- สามารถแนะน าประเดน็การแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศหรอืการแสดงสถติปิระยุกตต์่อปัญหาที่
เกีย่วขอ้งอยา่งสรา้งสรรค ์

- สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปล่าและการเขยีน พรอ้มทัง้เลอืกใชรู้ปแบบของสื่อ
การน าเสนอไดอ้ย่างเหมาะสม  

- สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม อาท ิการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต  
5.2 วิธีการสอน       

- มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ และท ารายงาน โดยสามารถอา้งองิแหล่งทีน่่าเชือ่ถอื 
- น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม น า Case Study ประกอบการสอนเสรมิความ

เขา้ใจ 
5.3 วิธีการประเมินผล 

- การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยสือ่เทคโนโลย ี
- การมสีว่นรว่มในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 
 
สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

1 
 

Overview of Digital and telecom 
business 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณีศกึษา 

รศ.ดร.บณัฑติ วรรธ
นาภา /ดร.ไพโรจน์  
ลขิติธนเศรษฐ ์

2 
 

Digital businesses in Digital 
economy 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณีศกึษา 

ดร.ไพโรจน์  
ลขิติธนเศรษฐ ์

3 
 

Digital service provider and value 
chain 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณีศกึษา 

ดร.ไพโรจน์  
ลขิติธนเศรษฐ ์

4 
 

Next generation network and IP 
technology evolution  

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณีศกึษา 

ดร.ไพโรจน์  
ลขิติธนเศรษฐ ์

5 Wired and Wireless technologies 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง ดร.ไพโรจน์  
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 ประกอบ กรณีศกึษา ลขิติธนเศรษฐ ์

6 
 

Thailand Digital policy and Smart 
city policy 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณีศกึษา 

ดร.ไพโรจน์  
ลขิติธนเศรษฐ ์

7 
 

Data Strategy in Big Data analytic  3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณีศกึษา 

รศ.ดร.บณัฑติ วรรธ
นาภา /ดร.ไพโรจน์  
ลขิติธนเศรษฐ ์

 

8 
Mid-term Exam  

2  ดร.ไพโรจน์  
ลขิติธนเศรษฐ ์

9 
 

Cloud service provider 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณีศกึษา 

ดร.ไพโรจน์  
ลขิติธนเศรษฐ ์

10 
 

Digital services platforms 
management and standards 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณีศกึษา 

ดร.ไพโรจน์  
ลขิติธนเศรษฐ ์

11 
 

Managed security service provider 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณีศกึษา 

ดร.ไพโรจน์  
ลขิติธนเศรษฐ ์

12 
 

Blockchain technology and  
applications 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณีศกึษา 

ดร.ไพโรจน์  
ลขิติธนเศรษฐ ์

13 
 

Case study from Digital service 
providers 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณีศกึษา 

ดร.ไพโรจน์  
ลขิติธนเศรษฐ ์

14 
 

Business model canvas (BMC) and 
Dynamic value network (DVN) 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณีศกึษา 

ดร.ไพโรจน์  
ลขิติธนเศรษฐ ์

15 
 

Laws related to Digital economy 3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ กรณีศกึษา 

ดร.ไพโรจน์  
ลขิติธนเศรษฐ ์

16 Term Paper Presentation 3 น าเสนอโครงงานกลุ่ม รศ.ดร.บณัฑติ วรรธ
นาภา /ดร.ไพโรจน์  
ลขิติธนเศรษฐ ์

17 Final Exam  2   

 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมท่ี  
 

ผลการ
เรียนรู้*  

 

วิธีการประเมิน  
 
 

สปัดาหท่ี์
ประเมิน  

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 
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1 1.4, 2.3, 
3.1, 4.1  สอบกลางภาค  8 

 
30% 

 

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

3 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1 

โครงงานกลุ่ม 
 18 40% 
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลกั 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
 
3. เอกสารและข้อมุลแนะน า 

- Don Tapscott, 2015, เศรษฐกจิดจิติอล, ส านกัพมิพ ์แมคกรอ-ฮลิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอน็เตอรไ์พรส ์แอลแอล
ซ ี
- ส านกังานพฒันาธุรกรรมอเิลก็ทรอนิคส,์ พ.ศ. 2560, กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ พมิพค์รัง้ที ่8 
- William Stallings, 2005, Wireless Communication & Networks, Prentice Hall, Second Edition 
- ไพโรจน์ ไววานิชกจิ,  พ.ศ. 2545, เปิดโลกมอืถอื GSM สู ่UMTS, บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ากดั  ) มหาชน( 
- ลญัฉกร วุฒสิทิธกิลุกจิ,  พ.ศ. 2545, วศิวกรรมโทรคมนาคม, ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- Henry Sinnreich, Alan B. Johnston, 2006, Internet Communications using SIP, Wiley 
- ธววีรรณ นิพนัธป์ระศาสน์, พ.ศ. 2547, การบรหิารการเงนิ, บรษิทั แบรนดเ์อจ จ ากดั  

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
- ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอรด์ 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
- การบนัทกึเสยีงการสอน (ถา้ม)ี 
- การอดัวดีโีอเพือ่การสงัเกตการณ์สอน (ถา้ม)ี 
- ประเมนิจากผลการเรยีนของนกัศกึษาโดยกรรมการคณะ 

3. การปรบัปรงุการสอน  
- น าผลการประเมนิเพือ่พฒันาการสอน 
- ศกึษาขอ้ควรปรบัปรุงการสอนจากสือ่วดีโีอทีบ่นัทกึการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
- มกีรรมการหลกัสตูรตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา โดยตรวจวธิกีารใหค้ะแนน

สอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรบัปรุงรายวชิาอย่างสม ่าเสมอตามขอ้เสนอแนะ (ขา้งตน้) 
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