เอกสารหมายเลข มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS652 การจัดการธุรกิจบริการเครือข่ายดิจทิ ลั
Digital Service Provisioning Management
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต 3(3-0-9)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสาสนเทศทางธุรกิจ
ประเภทของรายวิชา วิชาเลือก
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
รศ.ดร. บัณฑิต วรรธนาภา
ผูร้ บั ผิดชอบวิชา
ดร.ไพโรจน์ ลิขติ ธนเศรษฐ์
อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1-2 (ภาค 1/2565) / ชัน้ ปี ท่ี 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
5 กุมภาพันธ์ 2565
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ ธุรกิจการให้บริการสือ่ สารและจัดการข้อมูลสาหรับเศรษฐกิจ
ในยุคดิจติ อล โดยครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ (1) ภาพรวมของอุตสาหกรรมและการก้าวเข้าสูย่ ุคเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั (2) ภาวะตลาดและการแข่งขันของธุรกิจสื่อสารและจัดการข้อมูลดิจทิ ลั (3) กลไกการกาหนดราคา
สือ่ สารและการจัดการข้อมูลดิจทิ ลั ในตลาด(4) วิวฒ
ั นาการของระบบการสือ่ สารและจัดการข้อมูลดิจทิ ลั และ
แนวโน้มของเทคโนโลยี(5) นโยบาย กฎและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมผลักดันเศรษฐกิจดิจทิ ลั การ
กากับดูแลอุตสาหกรรมการสือ่ สารดิจทิ ลั (6) กฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อให้รายวิชามีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั เนื่องจากเนื้อหาวิชามีความเกีย่ วข้องกับธุรกิจ
และเทคโนโลยีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
วิช านี้ เป็ น การศึก ษาธุ รกิจ การให้บ ริก ารสื่อ สารและจัด การข้อ มูล ส าหรับ เศรษฐกิจ ในยุ ค ดิจิต อล โดย
ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ (1) ภาพรวมของอุตสาหกรรมและการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั (2) ภาวะ
ตลาดและการแข่งขันของธุรกิจสื่อสารและจัดการข้อมูลดิจทิ ลั (3) กลไกการกาหนดราคาสื่อสารและการ
จัดการข้อมูลดิจทิ ลั ในตลาด(4) วิวฒ
ั นาการของระบบการสื่อสารและจัดการข้อมูลดิจทิ ลั และแนวโน้มของ
เทคโนโลยี(5) นโยบาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผลักดันเศรษฐกิจดิจทิ ลั การกากับดูแล
อุตสาหกรรมการสือ่ สารดิจทิ ลั (6) กฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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
- นักศึกษาสามารถนัดหมายเพือ่ ขอคาแนะนาผ่านเว็บ
- กรณีเร่งด่วน สามารถให้คาปรึกษาและแนะนาผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายหรืออีเมล์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
PLO4: 4B-Level2 สามารถอธิบายและยึดมันในจริ
่
ยธรรมและกฏหมายในการเข้าถึงและใช้ขอ้ มูลเชิงธุรกิจ
และข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา (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
PLO2: 2B-Level2 สามารถอธิบายกระบวนการทางธุรกิจทีส่ าคัญ เช่น การจัดการข้อมูล การบริหารตลาด
และลูกค้า
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
- มีความเข้าใจในวิธกี ารพัฒนาความรูใ้ หม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยั
ในปั จจุบนั ทีม่ ตี ่อองค์ความรูใ้ นสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2.2 วิ ธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาจริง
- โครงการกลุ่มและการนาเสนอผลงาน
- ฝึกการทารายงานเชิงวิชาการ
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินผลการวิเคราะห์งานทีไ่ ด้มอบหมาย
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- ประเมินผลการนาเสนอรายงานกลุ่ม
- การสอบกลางภาคและปลายภาค

3. ทักษะทางปัญญา
PLO2: 2C-Level1 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและคิดหาวิธแี ก้ไขหรือสร้างเสริมประสิทธิภาพในการจัดการ
ธุรกิจบริหารเครือข่ายและข้อมูลดิจทิ ลั ทัง้ ภายในและผลกระทบจากภายนอกเช่นกฏหมายและเทคโนโลยี
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
- ใช้ความรูท้ างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ นการจัดการบริบทใหม่ทไ่ี ม่คาดคิดทางระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจและพัฒนาแนวคิดริเริม่ และสร้างสรรค์เพือ่ ตอบสนองประเด็นหรือปั ญหา
3.2 วิ ธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทาโครงงานกลุ่ม (Problem based study) และนาเสนอผลการศึกษา
- การสุม่ ถาม
- การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค ทีเ่ น้นการวิเคราะห์ปัญหา
- การนาเสนอโครงงานกลุ่ม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
PLO2: 2C สามารถใช้วธิ คี ดิ แบบผูป้ ระกอบการ (Have an entrepreneurial mindsets)
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- สามารถแก้ไขปั ญหาทีม่ คี วามซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ดว้ 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
PLO4: 4A-Level2 มีทกั ษะในการสือ่ สาร ความเป็ นผูน้ าและผลักดันผูเ้ กีย่ วข้องในองค์กรในการแก้ไขปั ญหา
4
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5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศหรือการแสดงสถิตปิ ระยุกต์ต่อปั ญหาที่
เกีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
- สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปากเปล่าและการเขียน พร้อมทัง้ เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม อาทิ การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.2 วิ ธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้า และทารายงาน โดยสามารถอ้างอิงแหล่งทีน่ ่าเชือ่ ถือ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม นา Case Study ประกอบการสอนเสริมความ
เข้าใจ
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสือ่ เทคโนโลยี
- การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

Overview of Digital and telecom
business

2

Digital businesses in Digital
economy
Digital service provider and value
chain
Next generation network and IP
technology evolution
Wired and Wireless technologies

3
4
5

จานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ผูส้ อน
ชัวโมง
่
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3
บรรยาย ยกตัวอย่าง
รศ.ดร.บัณฑิต วรรธ
ประกอบ กรณีศกึ ษา
นาภา /ดร.ไพโรจน์
ลิขติ ธนเศรษฐ์
3
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ดร.ไพโรจน์
ประกอบ กรณีศกึ ษา
ลิขติ ธนเศรษฐ์
3
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ดร.ไพโรจน์
ประกอบ กรณีศกึ ษา
ลิขติ ธนเศรษฐ์
3
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ดร.ไพโรจน์
ประกอบ กรณีศกึ ษา
ลิขติ ธนเศรษฐ์
3
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ดร.ไพโรจน์
5

6
7

8

Thailand Digital policy and Smart
city policy
Data Strategy in Big Data analytic

3
3

2

Mid-term Exam

9

Cloud service provider

3

10

Digital services platforms
management and standards
Managed security service provider

3

3

15

Blockchain technology and
applications
Case study from Digital service
providers
Business model canvas (BMC) and
Dynamic value network (DVN)
Laws related to Digital economy

16

Term Paper Presentation

3

17

Final Exam

2

11
12
13
14

2 แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ผลการ
กิ จกรรมที่
เรียนรู้*
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ประกอบ กรณีศกึ ษา
ลิขติ ธนเศรษฐ์
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ดร.ไพโรจน์
ประกอบ กรณีศกึ ษา
ลิขติ ธนเศรษฐ์
บรรยาย ยกตัวอย่าง
รศ.ดร.บัณฑิต วรรธ
ประกอบ กรณีศกึ ษา
นาภา /ดร.ไพโรจน์
ลิขติ ธนเศรษฐ์

3

3
3
3

วิ ธีการประเมิน

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ กรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ กรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ กรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ กรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ กรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ กรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ กรณีศกึ ษา
นาเสนอโครงงานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

ดร.ไพโรจน์
ลิขติ ธนเศรษฐ์
ดร.ไพโรจน์
ลิขติ ธนเศรษฐ์
ดร.ไพโรจน์
ลิขติ ธนเศรษฐ์
ดร.ไพโรจน์
ลิขติ ธนเศรษฐ์
ดร.ไพโรจน์
ลิขติ ธนเศรษฐ์
ดร.ไพโรจน์
ลิขติ ธนเศรษฐ์
ดร.ไพโรจน์
ลิขติ ธนเศรษฐ์
ดร.ไพโรจน์
ลิขติ ธนเศรษฐ์
รศ.ดร.บัณฑิต วรรธ
นาภา /ดร.ไพโรจน์
ลิขติ ธนเศรษฐ์

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล
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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

8

30%

17

30%

18

40%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมุลแนะนา
- Don Tapscott, 2015, เศรษฐกิจดิจติ อล, สานักพิมพ์ แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็นเตอร์ไพรส์ แอลแอล
ซี
- สานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิคส์, พ.ศ. 2560, กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ พิมพ์ครัง้ ที่ 8
- William Stallings, 2005, Wireless Communication & Networks, Prentice Hall, Second Edition
- ไพโรจน์ ไววานิชกิจ, พ.ศ. 2545, เปิ ดโลกมือถือ GSM สู่ UMTS, บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด) มหาชน(
- ลัญฉกร วุฒสิ ทิ ธิกลุ กิจ, พ.ศ. 2545, วิศวกรรมโทรคมนาคม, สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Henry Sinnreich, Alan B. Johnston, 2006, Internet Communications using SIP, Wiley
- ธวีวรรณ นิพนั ธ์ประศาสน์, พ.ศ. 2547, การบริหารการเงิน, บริษทั แบรนด์เอจ จากัด
หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
- การบันทึกเสียงการสอน (ถ้ามี)
- การอัดวีดโี อเพือ่ การสังเกตการณ์สอน (ถ้ามี)
- ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษาโดยกรรมการคณะ
3. การปรับปรุงการสอน
- นาผลการประเมินเพือ่ พัฒนาการสอน
- ศึกษาข้อควรปรับปรุงการสอนจากสือ่ วีดโี 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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