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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิานวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลัมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยการ
จดัการเรียนรู้ท่ีใชกิ้จกรรมหรือการปฏิบติั (Active Learning) ท่ีหลากหลายเพื่อใหเ้ป็นมหาบณัฑิตดา้นการจดัการนวตักรรม
ดิจิทลัท่ีมีความรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงควบคูคุ่ณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพฒันาภาคใตแ้ละประเทศ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 แสดงออกถึงความซ่ือสตัย ์มีวนิยั จิตสาธารณะ ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
PLO 2 สืบคน้ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีวจิารณญาณเพ่ือเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
PLO3 เป็นผูน้ า สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมพหุวฒันธรรม 
PLO4 ส่ือสารและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในสงัคมพหุวฒันธรรม 
PLO5 บูรณาการองคค์วามรู้ดา้นการบริหารจดัการองคก์ร ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นนวตักรรม เพื่อปรับเปล่ียน

องคก์รหรือสถานประกอบการในสงัคมพหุวฒันธรรมสู่ยคุดิจิทลั 
PLO6 ออกแบบ พฒันา หรือประยกุตใ์ชน้วตักรรมและเคร่ืองมือส าหรับวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชปั้ญญาประดิษฐ์เป็นฐานได้

อยา่งถูกตอ้ง 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

แผน ก 1        

1. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  36 หน่วยกติ 

245-692 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

  36(0-108-0) 

   
แผน ก 2  

1. หมวดวชิาบังคบั    9 หน่วยกติ 

245-510 นวตักรรมและเทคโนโลยกีารเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั      3((2)-2-5) 
 (Innovation and Digital Transformation Technologies) 
245-511 การวจิยัการออกแบบนวตักรรม      3((3)-0-6) 
 (Research on Innovative Design) 
245-581 สมัมนาดา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั 1        1(0-2-1) 
 (Seminar in Digital Innovation and Transformation I) 
245-582 สมัมนาดา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั 2        1(0-2-1) 
 (Seminar in Digital Innovation and Transformation II) 
245-683 สมัมนาดา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั 3        1(0-2-1) 
 (Seminar in Digital Innovation and Transformation III) 

2. หมวดวชิาเลือก    9 หน่วยกติ 

245-502 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับธุรกิจและ
อุตสาหกรรมอจัฉริยะ 

6((4)-4-10) 

 (Module: Artificial Intelligence and Data Analytics for Smart 
Business and Industry) 

 

245-512 กลยทุธ์การเปล่ียนแปลงธรุกิจสู่ยคุดิจิทลั  3((2)-2-5) 
 (Digital Transformation Strategy)  
245-513 การจดัการโครงการดิจิทลั 3((2)-2-5) 
 (Digital Project Management)  
245-520 การวเิคราะห์และออกแบบโดยผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง 3((2)-2-5) 
 (User-centered Innovation for System Design and Development)  
245-521   การจดัการขอ้มูลองคก์รและการวเิคราะห์  3((2)-2-5) 
 (Enterprise Data Management and Analytics)  
245-522 เทคนิคและแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ส าหรับธุรกิจและ

อุตสาหกรรมอจัฉริยะ 
3((2)-2-5) 

 (Artificial Intelligence Techniques and Applications for Smart 
Business and Industries) 

 



245-610 การยอมรับและแพร่กระจายนวตักรรมดิจิทลั 3((2)-2-5) 
 (Digital Innovation Adoption and Diffusion)  
245-611 การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวตักรรมทางธุรกิจ 3((2)-2-5) 
 (Design Thinking for Business Innovation)  
245-612 ภาวะผูน้ าและการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 3((2)-2-5) 
 (Intercultural Leadership and Communication)  
245-620 อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงส าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม 3((2)-2-5) 
 (Internet of Things for Business and Industry)  
245-621 การวเิคราะห์ธุรกิจดิจิทลัและเคร่ืองมืออจัฉริยะทางธุรกิจ 3((2)-2-5) 
 (Digital Business Analytics and Business Intelligent Tools)  
245-622 การพฒันาเทคโนโลยแีละโปรแกรมประยกุตเ์พ่ือธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ี

ชาญฉลาด 
3((2)-2-5) 

 (Technologies and Application Development for Smart Business and 
Industry) 

 

245-671 หวัขอ้ขั้นสูงทางดา้นนวตักรรมดิจิทลั 3((3)-0-6) 
 (Advanced Topics in Digital Innovation)  
245-672 หวัขอ้ขั้นสูงทางดา้นการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั 3((3)-0-6) 
 (Advanced Topics in Digital Transformation  
245-673 หวัขอ้ขั้นสูงทางดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ ์1 3((3)-0-6) 
 (Advanced Topics in Big Data Analytics and Artificial Intelligence I)  
245-674 หวัขอ้ขั้นสูงทางดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ ์2 3((3)-0-6) 
 (Advanced Topics in Big Data Analytics and Artificial Intelligence II)  

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  18 หน่วยกติ 

245-693 วทิยานิพนธ์    18(0-54-0) 
 (Thesis)  

 
แผน ข   

1. หมวดวชิาบังคบั    15 หน่วยกติ 

245-501 ชุดวชิานวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลัส าหรับธุรกิจและ
อุตสาหกรรมอจัฉริยะ 

     6((4)-4-10) 

 (Module: Digital Innovation and Transformation for Smart Business  
and Industry) 

 
245-502 

ชุดวชิาปัญญาประดิษฐแ์ละการวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับธุรกิจและ
อุตสาหกรรมอจัฉริยะ 

     6((4)-4-10) 

 (Module: Artificial Intelligence and Data Analytics for Smart  
Business and Industry) 

245-581 สมัมนาดา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั 1        1(0-2-1) 
 (Seminar in Digital Innovation and Transformation I) 



245-582 สมัมนาดา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั 2        1(0-2-1) 
 (Seminar in Digital Innovation and Transformation II) 
245-683 สมัมนาดา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั 3        1(0-2-1) 
 (Seminar in Digital Innovation and Transformation III) 

2. หมวดวชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่    15 หน่วยกติ 

245-511 การวจิยัและการออกแบบนวตักรรม       3((3)-0-6) 
 (Research on Innovative Design)  

245-513 การจดัการโครงการดิจิทลั       3((2)-2-5) 
 (Digital Project Management)  
245-520 การวเิคราะห์และออกแบบโดยผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง       3((2)-2-5) 
 (User-centered Innovation for System Design and Development)  
245-521   การจดัการขอ้มูลองคก์รและการวเิคราะห์       3((2)-2-5) 
 (Enterprise Data Management and Analytics)  
245-522 เทคนิคและแอปพลิเคชนัปัญญาประดิษฐส์ าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม

อจัฉริยะ 
      3((2)-2-5) 

 (Artificial Intelligence Techniques and Applications for Smart Business 
and Industries) 

 

245-610 การยอมรับและแพร่กระจายนวตักรรมดิจิทลั       3((2)-2-5) 
 (Digital Innovation Adoption and Diffusion)  
245-611 การคิดเชิงออกแบบเพ่ือนวตักรรมทางธุรกิจ       3((2)-2-5) 
 (Design Thinking for Business Innovation)  
245-612 ภาวะผูน้ าและการส่ือสารขา้มวฒันธรรม       3((2)-2-5) 
 (Intercultural Leadership and Communication)  
245-620 อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงส าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม       3((2)-2-5) 
 (Internet of Things for Business and Industry)  
245-621 การวเิคราะห์ธุรกิจดิจิทลัและเคร่ืองมืออจัฉริยะทางธุรกิจ       3((2)-2-5) 
 (Digital Business Analytics and Business Intelligent Tools)  
245-622 การพฒันาเทคโนโลยแีละโปรแกรมประยกุตเ์พ่ือธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ี

ชาญฉลาด 
      3((2)-2-5) 

 (Technologies and Application Development for Smart Business and 
Industry) 

 

245-671 หวัขอ้ขั้นสูงทางดา้นนวตักรรมดิจิทลั       3((3)-0-6) 
 (Advanced Topics in Digital Innovation)  
245-672 หวัขอ้ขั้นสูงทางดา้นการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั       3((3)-0-6) 
 (Advanced Topics in Digital Transformation  
245-673 หวัขอ้ขั้นสูงทางดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่และปัญญา ประดิษฐ ์1       3((3)-0-6) 
 (Advanced Topics in Big Data Analytics and Artificial Intelligence I)  



245-674 หวัขอ้ขั้นสูงทางดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่และปัญญา ประดิษฐ ์2       3((3)-0-6) 
 (Advanced Topics in Big Data Analytics and Artificial Intelligence II)  
245-511 การวจิยัและการออกแบบนวตักรรม       3((3)-0-6) 
 (Research on Innovative Design)  

3. หมวดวชิาสารนิพนธ์  6 หน่วยกติ 

245-691 สารนิพนธ์ 
(Thesis) 
 

   6(0-18-0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน  ก 1 (ท าวทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกติ) 

ปีที ่1 
 ภาคการศึกษาที ่1 

  245-692  วทิยานิพนธ์      9(0-27-0) 
         รวม  9 หน่วยกติ 

 ภาคการศึกษาที ่2 
  245-692  วทิยานิพนธ์      9(0-27-0) 
         รวม  9 หน่วยกติ 

 
ปีที ่2 

 ภาคการศึกษาที ่1 
  245-692  วทิยานิพนธ์      9(0-27-0) 
         รวม  9 หน่วยกติ 

 ภาคการศึกษาที ่2 
  245-692  วทิยานิพนธ์      9(0-27-0) 
         รวม  9 หน่วยกติ 

   
          

แผน  ก 2 (ท าวทิยานิพนธ์ 18 หน่วยกติ) 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

 245-510  นวตักรรมและเทคโนโลยกีารเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั   3((2)-2-5) 
245-511  การวจิยัและการออกแบบนวตักรรม     3((3)-0-6) 
245-581  สมัมนาดา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั 1   1(0-2-1) 
245-xxx  วชิาเลือก        3((x)-x-x) 

       รวม                10 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
245-582  สมัมนาดา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั 2   1(0-2-1) 
245-693  วทิยานิพนธ์       3(0-9-0) 
245-xxx  วชิาเลือก        3((x)-x-x) 
245-xxx  วชิาเลือก        3((x)-x-x)
        รวม                 10 หน่วยกติ 

 
 

 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
245-693  วทิยานิพนธ์       9(0-27-0) 

         รวม            9 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
245-683  สมัมนาดา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั 3    1(0-2-1) 
524 -693  วทิยานิพนธ์       6(0-18-0) 

         รวม            7 หน่วยกติ 
 
 

แผน  ข  (ท าสารนิพนธ์ 6 หน่วยกติ) 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
 245-501  ชุดวชิานวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลัส าหรับธุรกิจ            6((4)-4-10) 

และอุตสาหกรรมอจัฉริยะ   
245-xxx  วชิาเลือก        3((x)-x-x) 
245-581  สมัมนาดา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั 1    1(0-2-1) 

         รวม           10 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
245-502  ชุดวชิาปัญญาประดิษฐแ์ละการวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับธุรกิจ  6((4)-4-10) 

และอุตสาหกรรมอจัฉริยะ    
245-xxx  วชิาเลือก         3((x)-x-x) 
245-582  สมัมนาดา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั 2     1(0-2-1) 

         รวม           10 หน่วยกติ 
  

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
245-691  สารนิพนธ์       3(0-9-0) 
245-xxx  วชิาเลือก        3((x)-x-x) 
245-xxx  วชิาเลือก        3((x)-x-x) 

         รวม  9 หน่วยกติ 
ภาคการศึกษาที ่2 
245-683  สมัมนาดา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั 3   1(0-2-1) 
245-691  สารนิพนธ์       3(0-9-0) 
245-xxx  วชิาเลือก        3((x)-x-x) 

         รวม  7 หน่วยกติ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 แสดงออก ถึ งความ
ซ่ือสัตย ์มีวินัย จิตสาธารณะ 
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง 

1) การสอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยการจัด
กิจกรรมเรียนรู้ท่ีตระหนกัถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวม
2) การเรียนรู้จากการร่วมท ากิจกรรมทั้งใน
และนอกชั้ นเรียน การบ าเพ็ญประโยชน์
ให้กบัสาธารณะ เเละสังคมเพ่ือให้ผูเ้รียนมี
จิตสาธารณะ มีวนิยัในตนเอง

1) ประเมินพฤติกรรม ด้านความซ่ือสัตย์
สุจริต มีวินัย จิตสาธารณะ โดย อาจารย์ท่ี
ปรึกษา และอาจารยผ์ูส้อน
2) ประเมินโดยผูใ้ช้บณัฑิต จากการสังเกต
หรือประเมินผลของกิจกรรมหรืองาน
บ าเพ็ญประโยชน์ฯ รวมทั้ งการปฏิบัติตน
ในระหวา่งด าเนินการ

PLO2 สืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งมี
วิจารณญาณเพ่ือเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 

1) การสอดแทรกกิจกรรมท่ี ฝึกทักษะ
ความคิดวิ เคราะห์  สังเคราะห์  และคิด
วพิากษใ์นรายวชิาต่าง ๆ
2 ) ก าร เรี ยน รู้ด้ ว ยตน เอ งผ่ าน ระบ บ
e-Learning เช่น LMS หรือ MOOC เป็นตน้
3) การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูล ท่ี
ทันสมยัจากการคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลท่ี
หลากหลาย
4) การส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดเชิงสร้างสรรค์
มอบโจทย์ปัญหาท่ีท้าทายให้ค้นควา้หา
ความรู้ดว้ยตนเอง

1) ประเมินสัมฤทธ์ิผลจากกิจกรรมการ
เรียนรู้ในรายวชิาต่าง ๆ
2) การประเมินผลการสอบ/งานมอบหมาย
ในรายวิชาต่าง ๆ โดยอาจารย์ผู ้สอน ใน
ประเด็นความคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์
การตระหนัก รู้ในด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล และขอ้มูลท่ีทันสมยัจาก
การคน้ควา้จากหลาย แหล่งขอ้มูล

PLO3  เป็ น ผู ้ น า  ส าม าร ถ
ท างานร่วมกับผูอ่ื้นในสังคม
พหุวฒันธรรมได ้

การส่งเสริมให้มีงานมอบหมายเชิงกลุ่ม 
เพื่อฝึกทักษะการเป็นผู ้น าและผู ้ตามใน
สภาพแวดลอ้มหลากหลายทางวฒันธรรม 

1) ประเมินพฤติกรรมของผู ้ เรียนจาก
กิจกรรม หรืองานมอบหมายในรายวิชาต่าง
ๆ ด้านการเป็นผู ้น าและผู ้ตาม มีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
โดยอาจารยผ์ูส้อน
2) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ี
ไดรั้บมอบหมาย

PLO4 ส่ือสารและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในสงัคมพหุวฒันธรรม 

การสอดแทรกกิจกรรมท่ีมีการน าเสนอ 
หรือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้งในและนอก
ชั้นเรียนระหวา่งผูเ้รียนของรายวชิาต่าง ๆ  

1) สงัเกตพฤติกรรมและการแสดงออกขณะ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ
2) ประเมินความสามารถในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การส่ือสาร
3) ประเมินความสม ่ าเสมอการเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีจดัข้ึน



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO5 บูรณาการองค์ความรู้
ดา้นการบริหารจดัการองคก์ร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แล ะด้ าน น วัต ก รรม  เพื่ อ
ปรับเปล่ียนองคก์รหรือสถาน
ประกอบการในสังคมพหุ
วฒันธรรมสู่ยคุดิจิทลั 

1) การจัดการสอนโดยเน้นผู ้เรียนเป็น
ส าคญั ไดแ้ก่การสอนโดยใชพ้ื้นท่ีจริงเป็น
หอ้งปฏิบติัการ โดยใหผู้เ้รียนวเิคราะห์ และ
ตั้ งสมมุติฐานในการแก้ปัญหาเพ่ือตอบ
โจทย ์
2) สอนหลายรูปแบบในรายวิ ชาตาม
หลกัสูตรโดยการบรรยาย อภิปรายในชั้น
เรียน  
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
( Active Learning) ก า ร เ น้ น ทั ก ษ ะ
กระบวนการคิด ไดแ้ก่ 

- แบบระดมสมอง  
- แ บ บ เน้ น ปั ญ ห า  (Problem-based 

Learning)/โครงงาน  (Project-based 
Learning)/กรณีศึกษา (Case Study) 

- แบบแสดงบทบาทสมมุติ 
- แบบแลกเปล่ียนความคิด 
- แบบสะทอ้นความคิด 
- แบบตั้งค  าถาม 
- แบบใชเ้กม (Games-based Learning) 
- แบบการใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based 

Learning) 
3) การส่งเสริมให้มีการเขียนรายงาน และ
น าเสนอผลงาน 

1) ประเมินผลรายวิชาโดยผลการสอบทั้ ง 
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย 
สอบกลางภาค ปลายภาค และการสอบ
ภาคปฏิบติั  
2) การท าแบบฝึกหัด การน าเสนอผลงาน 
การท ารายงาน และการสอบสมัภาษณ์ 
3 )  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ส อ บ ใ น
ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ท าก ารท ด ส อบ
ภาคปฏิบติั  
4) ก ารป ระ เมิน ผลจากการ  วิ เค ราะ ห์
กรณีศึกษา ปัญหา และโครงงาน  และการ
เสนอแนวทางการแก้ไข ความสามารถใน
การประยกุตใ์ช ้ความรู้ท่ีเรียนมาในการวิจยั
หรือ การแก้ปัญหา และการ ประเมินผล
โครงงาน  
5) การประเมินผลการสอบและ งานท่ีท าใน
รายวิชาต่าง ๆ ความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
งานท่ี ศึกษาโดยสามารถน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ใน โครงงานได้  รวมทั้ งการ
ปฏิบติัตวัและการปรับตวัในสถานประกอบ 
การ /ห น่ วยงานต่ าง  ๆ  ระหว่างการท า
โครงงานในสงัคมพหุวฒันธรรม 

PLO6 ออกแบบ พฒันา หรือ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เคร่ืองมือส าห รับวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชปั้ญญาประดิษฐ์
เป็นฐานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตาม
หลกัสูตรโดยการบรรยาย อภิปรายในชั้น
เรียน  
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
( Active Learning) ก า ร เ น้ น ทั ก ษ ะ
กระบวนการคิด  ไดแ้ก่ 

- แบบระดมสมอง  
- แบบเนน้ปัญหา/โครงงาน/กรณีศึกษา 
- แบบแสดงบทบาทสมมุติ 
- แบบแลกเปล่ียนความคิด 
- แบบสะทอ้นความคิด 
- แบบตั้งค  าถาม 

1) ประเมินผลรายวิชาโดยผลการสอบทั้ ง 
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย 
สอบกลางภาค ปลายภาค และการสอบ
ภาคปฏิบติั หรือ  
2) การท าแบบฝึกหัด การน าเสนอผลงาน 
การท ารายงาน และการสอบสมัภาษณ์ หรือ 
3 )  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ส อ บ ใ น
ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ท าก ารท ด ส อบ
ภาคปฏิบติั  หรือ 
4) ก ารป ระ เมิน ผลจากการ  วิ เค ราะ ห์
กรณีศึกษา ปัญหา และโครงงาน  และการ
เสนอแนวทางการแก้ไข ความสามารถใน



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

- แบบใชเ้กม (Games-based Learning) 
- แบบการใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based 

Learning) 
3) การส่งเสริมให้มีการเขียนรายงาน และ
น าเสนอผลงาน 

การประยกุตใ์ช ้ความรู้ท่ีเรียนมาในการวิจยั
หรือ การแก้ปัญหา และการ ประเมินผล
โครงงาน หรือ 
5) การประเมินผลการสอบและ งานท่ีท าใน
รายวิชาต่าง ๆ ความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
งานท่ีศึกษาโดยสามารถนน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ใน โครงงานได้  รวมทั้ งการ
ป ฏิบั ติ  ตั วและการป รับ ตัว ในสถ าน 
ประกอบ การ/หน่วยงานต่าง ๆ ระหวา่งการ
ท าโครงงาน 

 



ค าอธิบายรายวชิา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิานวตักรรมและการเปลีย่นแปลงสู่ยุคดจิทิลั 

245-501 ชุดวชิานวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลัส าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมอจัฉริยะ  6((4)-4-10) 
(Module: Digital Innovation and Transformation for Smart Business and Industry) 
แนวคิดส าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมอจัฉริยะ รูปแบบของนวตักรรม กระบวนการและวิธีการในการคิดเชิง

ออกแบบเพ่ือพฒันานวตักรรมทางธุรกิจ การใชน้วตักรรมในการปรับเปล่ียนองค์กร สถานประกอบการ และสังคมเขา้สู่ยุค
ดิจิทลั การบูรณาการองค์ความรู้โดยการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจดัการเพ่ือแกปั้ญหาและ
ปรับปรุงธุรกิจและองคก์ร การวางแผนและก าหนดกลยทุธ์ของธุรกิจดิจิทลั การวเิคราะห์จุดเด่นและจุดดอ้ย โอกาสและขอ้จ ากดั 
การจดัสรรทรัพยากร การแปลงกลยทุธ์สู่การปฏิบติั การประเมินผลและควบคุมเพ่ือบรรลุเป้าหมายของธุรกิจดิจิทลั กรณีศึกษา 
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน การสร้างสรรคเ์ชิงนวตักรรมเพ่ือการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั 

Concepts of smart business and industry; types of innovation; processes and methods of design thinking for 
business innovation; using innovation to transform organization, business, and society into digital age; integration knowledg e 
by applying digital technology and management as a solution and improvement to business and organization; digital business 
plan and strategy; SWOT analysis; resource management; turning strategy into action;  evaluation and control to achieve 
digital business goals; case study; problem-based learning; the creation of innovation for digital transformation 

245-502 ชุดวชิาปัญญาประดิษฐแ์ละการวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมอจัฉริยะ    6((4)-4-10) 
(Module: Artificial Intelligence and Data Analytics for Smart Business and Industry) แนวคิดส าหรับธุรกิจ

และอุตสาหกรรมอจัฉริยะ การประยุกต์ใชเ้คร่ืองมือทางปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานส าหรับสร้างนวตักรรมและการปรับเปล่ียน
องคก์ร สถานประกอบการ หรือสังคมเขา้สู่ยคุดิจิทลั พ้ืนฐานของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคนิคการคน้หาวิธีการแกปั้ญหาแบบ
ต่าง ๆ เช่น วิธีการฮิวริสติก ระบบผูเ้ช่ียวชาญ การประยุกต์ใชปั้ญญาประดิษฐ์ในธุรกิจและการอุตสาหกรรม พ้ืนฐานของการ
จดัการขอ้มูลและแนวคิดการวเิคราะห์ส าหรับองคก์ร แนวคิดเก่ียวกบัฐานขอ้มูลพ้ืนฐานและขั้นสูง กระบวนการเตรียมขอ้มูลเพ่ือ
การวเิคราะห์ หลกัการและเทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้บบจ าลองต่าง ๆ กรณีศึกษา การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน การ
วเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ ์เพ่ือการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั 

Concepts of smart business and industry; applying AI tools based to analyze data for innovation and 
organizational transformation, business, and society into digital age; the fundamentals of AI; AI techniques such as heuristic; 
expert system;  applying AI for business and industry; the fundamentals of data management and data analytics for 
organization; concepts about database and advanced database; data preparation process for analysis; principles and techniques 
of data analysis using various models; case study; problem-based learning; data analytics and AI for digital transformation  

245-510  นวตักรรมและเทคโนโลยกีารเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั           3((2)-2-5) 
(Innovation and Digital Transformation Technologies) 
การวางแผนโครงการและการจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยท่ีีใชเ้พ่ือผลกัดนัการเปล่ียนแปลงสู่

ยคุดิจิทลั บลอ็คเชน ปัญญาประดิษฐ ์ คลาวดค์อมพิวติ้ง และ อินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง และอ่ืน ๆ เคร่ืองมือส าหรับการสร้างและ
จดัการนวตักรรม เทคนิคการจดัการการเปล่ียนแปลง ความปลอดภยัในโลกไซเบอร์และการจดัการความเส่ียง 



   Project planning and management for IT; digital disruption drivers and transformative technologies like 
blockchain, artificial intelligence (AI), cloud computing, internet of things (IoT), and others; tools for creating and managing 
innovation; techniques for managing changes; cyber security and risk management 
 
245-511  การวจิยัและการออกแบบนวตักรรม       3((3)-0-6) 

 (Research on Innovative Design) 
   การศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบติั กระบวนการวจิยัดา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลัเพ่ือเสริมและพฒันา
ทกัษะดา้นต่าง ๆ การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบวิธีวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์และการศึกษาขอ้มูล
ดว้ยหลกัการทางสถิติ ทั้งบรรยายและอา้งอิงขั้นสูง การทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีการของสถิติ การสรุปผลการน าเสนอ การแปล
ความ การน าเสนอผลงานวจิยั และการเขียนรายงาน เป็นตน้ 
   Practical works on scientific approach in research and development (R & D) related to the field of digital 
innovation and transformation that can significantly gain or improve the student skill on various issues; literature review; 
research methodology; data collecting; advanced statistics for data analysis; description and advanced references; statistical 
hypothesis testing; research summarization; interpretation; presentation and academic report writing 
 
245-512  กลยทุธ์การเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั       3((2)-2-5) 

 (Digital Transformation Strategy) 
  การสร้างวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององคก์ารดิจิทลั หลกัการกลยทุธ์ดิจิทลั กระบวนการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั 
การท าแผนกลยทุธ์ดว้ยเคร่ืองมือช่วยการวิเคราะห์ SWOT การบริหารและจัดการองค์การดิจิทลัสู่หลกัชยั  หลกัธรรมาภิบาล 
ภาวะผูน้ า เทคนิคการจูงใจให้ปฏิบติังานและการต่อรอง การจดัการทรัพยากรองค์การ การจดัการตน้ทุน การจดัการความพึง
พอใจของลูกคา้ และกรณีศึกษาเก่ียวกบักลยทุธ์ธุรกิจดิจิทลั 
  The development of vision and mission for the digital enterprise; principle of digital strategy; digital  
transformation  process; corporate strategy and planning with tool for strengths, weaknesses, opportunities, and threats 
(SWOT) analysis; the success  principles of digital enterprise management; good governance; leadership; persuasion and 
negotiation techniques; enterprise resource management; cost management; management of customer satisfactory; case 
studies of digital business strategies 
 
245-513  การจดัการโครงการดิจิทลั       3((2)-2-5) 

 (Digital Project Management) 
   แนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารโครงการดิจิทลั องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัการโครงการ
ดิจิทลั เทคนิคการจดัการโครงการดิจิทลัระดบัองค์การ การประกนัคุณภาพโครงการดิจิทลั และกรณีศึกษาต่าง ๆ ส าหรับการ
จดัการโครงการดิจิทลั 
   Basic concept of digital project management; digital project management knowledge areas; enterprise digital 
project management techniques; quality assurance in digital projects and case studies in digital project management 
 
 
 
 



245-520  การวเิคราะห์และออกแบบโดยผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง       3((2)-2-5) 
 (User-centered Innovation for System Design and Development)  

   การวิเคราะห์และออกแบบโดยผูใ้ช้เป็นศูนยก์ลางส าหรับระบบสารสนเทศ วิธีการวิเคราะห์ข้อก าหนด
คุณสมบติัเทคนิคและเคร่ืองมือต่าง ๆ การรวบรวมโปรไฟลผ์ูใ้ช ้การรวบรวมขอ้มูลการวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์สถานการณ์ 
การออกแบบตวัแบบมโนทัศน์ กิจกรรมการแยกส่วน การออกแบบแบบจ าลอง การจดัการขอ้มูล และการออกแบบส่วนต่อ
ประสานการใชง้าน ตน้แบบ และการประเมินผล 
   User-centered analysis and design for information system; requirements specification analysis methods; 
techniques and tools such as user profiling; data gathering; task analysis; scenario analysis; conceptual model design; design 
decomposition activities; data management models; and usability interface design; prototyping; and evaluation 
 
245-521  การจดัการขอ้มูลองคก์รและการวเิคราะห์       3((2)-2-5) 

 (Enterprise Data Management and Analytics) 
  พ้ืนฐานของการจดัการขอ้มูลและแนวคิดการวิเคราะห์ส าหรับองค์การ ฐานขอ้มูลปฏิบติัการ ฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์และไม่สัมพนัธ์ คลงัขอ้มูล และโครงสร้างพ้ืนฐานการจดัการขอ้มูลท่ีไม่ใช่เชิงสัมพนัธ์ส าหรับการวิเคราะห์ การสกดั
ขอ้มูล การแปลงขอ้มูล และการโหลดขอ้มูล วิธีการและเทคนิคการวเิคราะห์ การเช่ือมโยง การจ าแนก การท านายการพยากรณ์ 
การจดักลุ่ม และอ่ืน ๆ กรณีศึกษา 
  The foundations of data management and analytical concepts for enterprise; operational databases; structured 
and non-structured databases; data warehouses; and non-relational data management infrastructures for analytics; data 
extraction; transformation; and loading; analytical methods and techniques like association, classification, prediction, 
forecasting, clustering and others; case studies 
 
245-522  เทคนิคและแอปพลิเคชนัปัญญาประดิษฐส์ าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมอจัฉริยะ                3((2)-2-5)
   (Artificial Intelligence Techniques and Applications for Smart Business and Industries) 
   แนวคิดพ้ืนฐานของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคนิคท่ีอยู่เบ้ืองหลงัซอฟต์แวร์ตวัแทน การเรียนรู้อตัโนมติัเชิง
เหตุผล เคร่ืองจักรและหุ่นยนต์ส าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมอจัฉริยะ วิธีการและเทคนิคของ AI ในการรวมเข้ากับการ
ด าเนินงานธุรกิจและฟังก์ชนัการท างาน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และเพ่ือสนับสนุนการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ในองค์กร เคร่ืองมือและ
ซอฟตแ์วร์ท่ีใช ้AI เป็นฐาน 
   The fundamental concepts of artificial intelligence (AI); the techniques behind software agents; automated 
reasoning; machine learning and robotics for smart business and industries; methods and techniques to integrate into business  
operations and functions to increase productivity and to support strategic decision making in organizations; AI-based software 
and tools 
 
245-581  สมัมนาดา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั 1        1(0-2-1) 

 (Seminar in Innovation and Digital Transformation I) 
   การสืบคน้ การอ่าน และการอภิปรายในหัวขอ้นวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั การวิเคราะห์ขอ้มูล 
และปัญญาประดิษฐ ์จากวารสาร บทความวชิาการ และขอ้มูลงานวจิยัในฐานขอ้มูลระดบัชาติและนานาชาติ  
   Searching; reading; discussing on topics of digital innovation and transformation, data analytics and artificial 
intelligence from journals, academic articles, and research information in national and international databases 



 
245-582  สมัมนาดา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั 2         1(0-2-1) 

 (Seminar in Innovation and Digital Transformation II) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน 245-581 

   การเขียน การจดัเตรียม และการน าเสนอโครงร่างงานวจิยั ในหัวขอ้นวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั 
การวเิคราะห์ขอ้มูล และปัญญาประดิษฐ ์ 
   Writing; formulating; presenting on topics of digital innovation and transformation, data analytics and 
artificial intelligence 

  
245-610  การยอมรับและแพร่กระจายนวตักรรมดิจิทลั       3((2)-2-5) 

 (Digital Innovation Adoption and Diffusion) 
   การยอมรับและแพร่กระจายนวตักรรมดิจิทลั โมเดลการยอมรับเทคโนโลย ีกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผู ้
ประดิษฐ์และผูใ้ช ้โมเดลการยอมรับนวตักรรม ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม ทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจรับนวตักรรม 
ทฤษฎีความเป็นนวตักรรมในบุคคล ทฤษฎีอตัราการยอมรับ ทฤษฎีการยอมรับดว้ยคุณสมบติั 
   Technology adoption; technology acceptance model; interactive between innovator and user; innovation 
diffusion and adoption models; diffusion of innovation theory; the innovation decision process theory; the individual 
innovativeness theory; the theory of rate of adoption; the theory of perceived attributes 
 
245-611       การคิดเชิงออกแบบเพ่ือนวตักรรมทางธุรกิจ       3((2)-2-5) 

 (Design Thinking for Business Innovation) 
   กระบวนการและวธีิการในการคิดเชิงออกแบบเพ่ือนวตักรรมทางธุรกิจ การมองปัญหาและการหาทางออกทาง
ธุรกิจ ขอบเขตของโครงการนวตักรรมทางธุรกิจ  ธรรมชาติของผูใ้ชง้านนวตักรรม การระดมสมองและการก าหนดเกณฑ์การ
ออกแบบ การทดสอบตน้แบบ 
   Process and methods of design thinking for business innovation; looking at problems and finding business 
solutions; the scope of a business innovation project; innovation users’ natural habitat; establishing design criteria and 
brainstorming; testing and prototyping 
 
245-612  ภาวะผูน้ าและการส่ือสารขา้มวฒันธรรม                 3((2)-2-5) 

 (Intercultural Leadership and Communication) 
   ผูน้ ายุคใหม่ รูปแบบภาวะผูน้ า การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพของผูน้ า แนวคิดเร่ืองการส่ือสารระหว่าง
วฒันธรรม ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าและการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม ปัญหาการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม การ
บริหารบุคคล เทคนิคการเอาใจเพ่ือเพ่ิมขวญัก าลงัใจ เคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   Leadership theories in contemporary period; leadership styles; effective leadership communication; concepts 
of intercultural communication; the relationship between leadership and intercultural communication; problems in 
intercultural communication; personnel management techniques to boost morale; tools for measuring efficiency and 
effectiveness performance 
 
 



245-620  อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงส าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม       3((2)-2-5) 
 (Internet of Things for Business and Industry) 

   แนวคิดของอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง การปรับแต่งเครือข่าย การประเมินความปลอดภัย แพลตฟอร์ม
อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงเพ่ืออุตสาหกรรม เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง ได้แก่ การ
ประมวลผลกลุ่มเมฆ การประมวลผลกลุ่มหมอกขนาดเลก็ การประมวลผลท่ีตน้ทาง ตวัอยา่งโครงการอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 
   Concept of Internet of Things (IoT); network configuration; security assessment; IoT platforms; Industrial 
Internet of Things (IoT); IoT technology: cloud; fog computing and edge computing; IoT device technologies; IoT projects 
and examples 
 
245-621  การวเิคราะห์ธุรกิจดิจิทลัและเคร่ืองมืออจัฉริยะทางธุรกิจ       3((2)-2-5) 

 (Digital Business Analytics and Business Intelligent Tools) 
   รากฐานของการวิเคราะห์ขอ้มูลในการแกปั้ญหาท่ีซับซอ้นส าหรับองคก์ารสมยัใหม่ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
ระบบธุรกิจอจัฉริยะ (BI) เคร่ืองมือและเทคโนโลยสี าหรับ BI การเตรียมขอ้มูล แบบจ าลองขอ้มูลธุรกิจและการตดัสินใจ แนวคิด
และวธีิการวิเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติ เคร่ืองมือและเทคโนโลยกีารวิเคราะห์ส าหรับการตดัสินใจขององคก์าร การ
สร้างภาพขอ้มูลและการออกแบบแดชบอร์ด  
   The foundation of data analytics in solving complex problems for modern enterprises and organizations; 
introduction to business intelligence (BI); tools and technology for BI; data preparation; business data modelling and decision 
making; analytical concepts and methods; statistical analysis techniques; analytical tools and technology for enterprise 
decision making; data visualization and dashboard design 
 
245-622  การพฒันาเทคโนโลยแีละโปรแกรมประยกุตเ์พ่ือธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีชาญฉลาด      3((2)-2-5) 

 (Technologies and Application Development for Smart Business and Industry) 
   กระบวนการการพฒันาระบบแอปพลิเคชนัและเทคโนโลยีส าหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีชาญฉลาด การ
พฒันาระบบแบบอไจล ์และ วอเตอร์ฟอล การก าหนดจุดประสงคข์องระบบ กระบวนการท างานและการรวบรวมความตอ้งการ 
เคร่ืองมือในการรวบรวมความตอ้งการ ความสอดคลอ้งกนัของความตอ้งการกบักระบวนการท างาน การออกแบบ เคร่ืองมือใน
การออกแบบ เอกสารท่ีใชใ้นการออกแบบ การพฒันาระบบ การทดสอบ และการส่งมอบแอปพลิเคชนั 
   Technologies and application development process; waterfall and agile methodology; defining application 
objectives; work process and requirement gathering process; tools for requirements gathering; a consistency between 
implementation process and requirements; application design and tools; documents to describe the design; implementation; 
testing and delivery of application 

 
245-671  หวัขอ้ขั้นสูงทางดา้นนวตักรรมดิจิทลั       3((3)-0-6) 

 (Advanced Topics in Digital Innovation) 
 รายวชิาเรียนก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน          

   หวัขอ้เร่ืองปัจจุบนัท่ีเป็นวชิาการขั้นสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวชิานวตักรรมดิจิทลั       
   Advanced current topics of interest in digital innovation and transformation 
 
 



245-672  หวัขอ้ขั้นสูงทางดา้นการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั       3((3)-0-6) 
 (Advanced Topics in Digital Transformation)  
 รายวชิาเรียนก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน          
 หวัขอ้เร่ืองปัจจุบนัท่ีเป็นวชิาการขั้นสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวชิาการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั       

   Advanced current topics of interest in digital innovation and transformation 
 
245-673  หวัขอ้ขั้นสูงทางดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ ์1       3((3)-0-6) 

 (Advanced Topics in Big Data Analytics and Artificial Intelligence I)  
 รายวชิาเรียนก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน          
 หัวข้อเร่ืองปัจจุบันท่ี เป็นวิชาการขั้ นสูงและเป็นท่ีสนใจทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และ        

ปัญญาประดิษฐ ์  
   Advanced current topics of interest in big data analytics and artificial intelligence 
 
245-674  หวัขอ้ขั้นสูงทางดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ ์2              3((3)-0-6) 

 (Advanced Topics in Big Data Analytics and Artificial Intelligence II) 
 รายวชิาเรียนก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน          
 หัวข้อเร่ืองปัจจุบันท่ี เป็นวิชาการขั้ นสูงและเป็นท่ีสนใจทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และ 

ปัญญาประดิษฐ ์  
   Advanced current topics of interest in big data analytics and artificial intelligence 
 
245-683  สมัมนาดา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั 3         1(0-2-1) 

 (Seminar in Innovation and Digital Transformation III) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน 245-582 

   การน าเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิจยั ในรูปแบบรายงานและบทความวิชาการในหัวขอ้นวตักรรมและการ
เปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลั การวเิคราะห์ขอ้มูล และปัญญาประดิษฐ ์ 
   Presentation and publication of research results in the form of reports and academic articles on topics of 
digital innovation and transformation, data analytics and artificial intelligence 
 
245-691  สารนิพนธ์        6(0-18-0) 

 (Minor Thesis)  
   การคน้ควา้และวจิยัทางดา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลัและการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่และ
ปัญญาประดิษฐ ์ตามลกัษณะเน้ือหาวชิาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ภายใตก้ารดูแลแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 
   Study and research in digital innovation and transformation; data analytics and artificial intelligence based 
on courses in curriculum under supervision of advisory committee 
 
 
 
 



245-692  วทิยานิพนธ์     36(0-108-0) 
   (Thesis) 
   การคน้ควา้และวจิยัทางดา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลัและการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่และ
ปัญญาประดิษฐต์ามลกัษณะเน้ือหาวชิาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ภายใตก้ารดูแลแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
   Study and research in digital innovation and transformation; data analytics and artificial intelligence based 
on courses in curriculum under supervision of advisory committee 
 
245-693  วทิยานิพนธ์      18(0-54-0) 
   (Thesis) 
   การคน้ควา้และวจิยัทางดา้นนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงสู่ยคุดิจิทลัและการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่และ
ปัญญาประดิษฐต์ามลกัษณะเน้ือหาวชิาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ภายใตก้ารดูแลแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
   Study and research in digital innovation and transformation; data analytics and artificial intelligence based 
on courses in curriculum under supervision of advisory committee  
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