
เทอมที่ 1 หน่วยกิต ภาคค า่ ภาค ส-อ สอบ เทอมที่  2 หน่วยกิต ภาคค า่ ภาค ส-อ สอบ
วชิาบังคบั: เลือก 9 หน่วยกิต จาก วชิาบังคบั: เลือก 3 หน่วยกิต จาก
     INT601  Enterprise Computing Platform 3 - อาทิตย ์(1) อาทิตย ์(1)      INT601  Enterprise Computing Platform 3 - อาทิตย ์(1) อาทิตย ์(1)
     INT602 Design and Analysis of Alogorihtms 3 - เสาร์ (2) เสาร์ (2)      INT602 Design and Analysis of Alogorihtms 3 - เสาร์ (2) เสาร์ (2)
     INT603 Management Informaiton System 3 - เสาร์ (1) เสาร์ (1)      INT603 Management Informaiton System 3 - เสาร์ (1) เสาร์ (1)
     INT604 Database Management Systems 3 - อาทิตย ์(1) อาทิตย ์(2)      INT604 Database Management Systems 3 - อาทิตย ์(1) อาทิตย ์(2)
     INT605 Systems Analysis and Design 3 - เสาร์ (2) เสาร์ (1)      INT605 Systems Analysis and Design 3 - เสาร์ (2) เสาร์ (1)
     INT606 Networking 3 - เสาร์ (1) เสาร์ (2)      INT606 Networking 3 - เสาร์ (1) เสาร์ (2)

ส าหรับแผน ก.2 (วทิยานิพนธ์)
     บงัคบัเลือก INT702 Research Methodology 3 - - -
     วิชาเลือก (1)* 3
ส าหรับแผน ข. (โครงงาน / Workshop)
     วิชาเลือก (1)* 3
     วิชาเลือก (2)* 3

                                                                  รวมหน่วยกิตเทอม 1 9                                                     รวมหน่วยกิตเทอม 2 9

เทอมที่ 3 หน่วยกิต ภาคค า่ ภาค ส-อ สอบ เทอมที่  4 หน่วยกิต ภาคค า่ ภาค ส-อ สอบ
วิชาเลือก (3)* 3 ส าหรับแผน ก.2 (วทิยานิพนธ์)
วิชาเลือก (4)* 3      INT700 วิทยานิพนธ์ 9
ส าหรับแผน ก.2 (วทิยานิพนธ์) ส าหรับแผน ข. (โครงาน / Workshop)
     INT700 วิทยานิพนธ์ 3      วิชาเลือก (5)* 3
ส าหรับแผน ข. (โครงาน / Workshop)      วิชาเลือก (6)* 3
     INT701 โครงงาน / Workshop** 3      INT701/โครงงาน / Workshop (2)**, INT703 3

                                                                     รวมหน่วยกิตเทอม 3 9                                                     รวมหน่วยกิตเทอม 4 9

กลุ่มวชิาเลือก หน่วยกิต ภาคค า่ ภาค ส-อ สอบ กลุ่มวชิา Workshop หน่วยกิต ภาคค า่ ภาค ส-อ สอบ
INT610 Decision Support System 3 เสาร์ (2) เสาร์ (2) เสาร์ (1) Workshop
INT615 Information Quality Management 3 เสาร์ (1) เสาร์ (1) เสาร์ (1) INT670 Database Management & Administration Workshop 3 เสาร์ (2) เสาร์ (2) เสาร์ (3)
INT632 Artificial Intelligence 3 เสาร์ (3) เสาร์ (3) เสาร์ (2) INT673 Office Networking Workshop 3 เสาร์ (1) เสาร์ (1) เสาร์ (3)
INT633 Multimedia Technology 3 เสาร์ (2) เสาร์ (2) เสาร์ (2) INT675 Java Programming Workshop 3 อาทิตย ์(2) อาทิตย ์(2) เสาร์ (3)
INT636 Human Computer Interaction 3 อาทิตย ์(2) อาทิตย ์(2) อาทิตย ์(2) INT678 Cloud Computing Workshop 3 เสาร์ (3) เสาร์ (3) อาทิตย ์(3)
INT652 Internet Engineering 3 อาทิตย ์(2) อาทิตย ์(2) อาทิตย ์(1)
INT690 Selected Topic (Internet of Things  and Application) 3 อาทิตย ์(1) อาทิตย ์(1) อาทิตย ์(2)
INT691 Selected Topic (Strategic Digital Transformation) 3 เสาร์ (2) เสาร์ (2) Take home
INT692 Selected Topic (Big Data Analytic) 3 เสาร์ (1) เสาร์ (1) เสาร์ (1)

*วชิาเลือก เลือกจากกลุ่มวชิาเลือก/วชิาบังคบัที่ยังไม่ได้เลือก ภาคค า่ เวลาเรียน 18.00-21.00 น. เวลาสอบ 1 วนัแบ่งเป็น 3 ช่วง
**วชิา Workshop เลือกจากกลุ่มวชิา Workshop ภาคเสาร์-อาทิตย์  1 วนัแบ่งเวลาเรียนเป็น 3 ช่วง (1) สอบ 08.00-10.30 น. (2) สอบ 12.00-14.30 น.  (3) สอบ 15.30-17.30 น.

(1) 08.00-11.00 น. (2) 12.00-15.00 น. (3) 16.00-19.00 น.

ข้อมลูจากกลุ่มวิชาเลือก

โครงสร้างหลกัสูตร
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ID58-ID62 ส าหรับภาคการศึกษาที ่1/2563

ข้อมูลจากกลุ่มวิชาเลือก

ข้อมูลจากกลุ่มวิชาเลือก

ข้อมลูจากกลุ่มวิชาเลือก


