
วิชาเรียน ภาคค ่า ภาคส-อ วันสอบ

วิชาบังคับ1 เลือก 3 วิชา จาก
1. INT603 Management Informaiton System อาทิตย์ (1) อาทิตย์ (1) อาทิตย์ (1)
2. INT604 Database Management System พุธ อาทิตย์ (2) อาทิตย์ (2)
3. INT605 Systems Analysis and Design เสาร์ (2) เสาร์ (2) เสาร์ (1)
4. INT606 Networking

วิชาเรียน ภาคค ่า ภาคส-อ วันสอบ
4. วิชาบังคับ เลือก 1 วิชา จาก
1. INT603 Management Informaiton System อาทิตย์ (1) อาทิตย์ (1) เสาร์ (1)
2. INT604 Database Management System พุธ อาทิตย์ (2) อาทิตย์ (2)
3. INT605 Systems Analysis and Design เสาร์ (2) เสาร์ (2) เสาร์ (1)
4. INT606 Networking

แผน ก. 
5. INT702 Research Methodology เสาร์ (3) เสาร์ (3) Take home
6. วิชาเลือก 1 วิชา
แผน ข.
5-6 วิชาเลือกบังคับของสาย 2 วิชา หรือ
     วิชาเลือกบังคับของสาย 1 วิชา และวิชาเลือก 1 วิชา

วิชาเรียน ภาคค ่า ภาคส-อ วันสอบ
แผน ก. 
7-8 วิชาเลือก 2 วิชา

9 INT700 Thesis ลง 3 หน่วยกิต
แผน ข.
7-8. วิชาเลือกบังคับของสาย 1 วิชา และวิชาเลือก 1 วิชา / หรือ
      วิชาเลือกบังคับของสาย 2 วิชา
9. INT701 Project (เทอมแรกลง 3 หน่วยกิต)  หรือ
   INT670 Database Programming and เสาร์ (2) เสาร์ (2) เสาร์ (3)
             Administration Workshop

ข้อมูลจากกลุ่มวิชาเลือกบังคับของสาย

ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 60-61)

ภาคการศึกษาที  1

ภาคการศึกษาที  2

Track: Business Analyst / Software Technology

ภาค 2/2561 ไม่เปิด

ภาค 2/2561 ไม่เปิด

ข้อมูลจากกลุ่มวิชาเลือกบังคับของสาย และ
ข้อมูลจากกลุ่มวิชาเลือก

ภาคการศึกษาที  3

ข้อมูลจากกลุ่มวิชาเลือกบังคับของสาย

ข้อมูลจากกลุ่มวิชาเลือกบังคับของสาย
และข้อมูลจากกลุ่มวิชาเลือก



วิชาเรียน ภาคค ่า ภาคส-อ วันสอบ
แผน ก. 
10. INT700 Thesis ลง 9 หน่วยกิต
แผน ข.
10-11. วิชาเลือกเสรี 2 วิชา
12. INT701 Project ลง 3 หน่วยกิต (ลงต่อเน่ือง) /หรือ 1 วิชาจาก
     INT671 Business Database Management Workshop 
     INT672 Data Warehouse Builder Workshop อาทิตย์ (1) อาทิตย์ (1) อาทิตย์ (3)
     INT677 ITIL Workshop อาทิตย์ (2) อาทิตย์ (2) อาทิตย์ (3)
     INT698 IT Audit Workshop เสาร์ (1) เสาร์ (1) เสาร์ (3)
     INT703 Project ลง 3 หน่วยกิต 

วิชาเรียน ภาคค ่า ภาคส-อ วันสอบ
กลุ่มวิชาเลือกบังคับของสาย (9 หน่วยกิต)

1.INT612 IT Project Management เสาร์(3) เสาร์(3) อาทิตย์(2)
2.INT632 Artificial Intelligence เสาร์(3) เสาร์(3) เสาร์(2)
3.INT636 Human Computer Interaction
4.INT650 IT Security

วิชาเรียน ภาคค ่า ภาคส-อ วันสอบ
INT601 Enterprise Computing Platform จันทร์ อาทิตย์ (1) อาทิตย์ (1)
INT602 Design and Analysis of Algorihtms เสาร์ (2) เสาร์ (2) เสาร์ (2)
INT610 Decision Support System พุธ เสาร์ (2) เสาร์ (1)
INT611 Financial Strategies for IT อาทิตย์ (1) อาทิตย์ (1) อาทิตย์ (1)
INT615 Information Quality Management จันทร์ จันทร์ เสาร์ (1)
INT630 Database Technology อาทิตย์ (1) อาทิตย์ (1) อาทิตย์ (2)
INT631 Object Oriented Technology เสาร์ (1) เสาร์ (1) เสาร์ (1)
INT633 Multimedia Technology เสาร์ (1) เสาร์ (1) เสาร์ (2)
INT641 IT Audit อังคาร อังคาร อาทิตย์ (1)
INT651 Telecommunication Technology เสาร์ (2) เสาร์ (2) Take home
INT652 Internet Engineering อาทิตย์ (2) อาทิตย์ (2) อาทิตย์ (1)
INT690 Selected Topic (Internet of Things  and Application) อาทิตย์(1) อาทิตย์(1) อาทิตย์ (2)
INT691 Selected Topic (IStrategic Digital Transformation) เสาร์ (2) เสาร์ (2) เสาร์ (2)
INT692 Selected Topic (Big Data Analytic) เสาร์ (1) เสาร์ (1) เสาร์ (1)
INT702 Research Methodology เสาร์ (3) เสาร์ (3) Take home
หมายเหตุ
1. วิชาบังคับ หมายถึง รายวิชาของ Track ท่ีก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องเรียน
2. รายวิชาเลือกบังคับ หมายถึง รายวิชาเลือกของ Track ท่ีบังคับให้ทุกคนต้องเรียน
3. รายวิชาเลือก หมายถึง รายวิชาท่ีเลือกเรียนได้อย่างเสรี / รวมท้ังรายวิชาบังคับท่ียังไม่ได้ลงเรียน

ภาคการศึกษาที  4

กลุ่มวิชาเลือกบังคับ2

กลุ่มวิชาเลือก3

ภาค 2/2561 ไม่เปิดสอน

ภาค 2/2561 ไม่เปิดสอน
ภาค 2/2561 ไม่เปิดสอน


