
เทอมที ่1 หน่วยกติ เรียน สอบ เทอมที ่ 2 หน่วยกติ เรียน สอบ

วชิาบังคบั: 9 หน่วยกติ วชิาบังคบั:3 หน่วยกติ
     SWE601  Software Engineering Principles 3 ไมเ่ปิด 1/2563 ไมเ่ปิด 1/2563      SWE604  Software Structures and Architectures 3 ไมเ่ปิด 1/2563 ไมเ่ปิด 1/2563
     SWE602 Advanced Systems Analysis and Design 3 ไมเ่ปิด 1/2563 ไมเ่ปิด 1/2563 ส าหรับแผน ก.2 (วทิยานพินธ์)
     SWE603  Software Project Management 3 ไมเ่ปิด 1/2563 ไมเ่ปิด 1/2563      วิชาเลือกบงัคบั (1)* SWE702 Research Methodology 3

     วิชาเลือกบงัคบั (2)* 3
ส าหรับแผน ข. (โครงงาน / Workshop)
     วิชาเลือกบงัคบั (2)* 3
     วิชาเลือกบงัคบั (2)* 3

                                                                รวมหน่วยกติเทอม 1 9                                                     รวมหน่วยกติเทอม 2 9
เทอมที ่3 หน่วยกติ เรียน สอบ เทอมที ่ 4 หน่วยกติ ภาค ส-อ สอบ

ส าหรับแผน ก.2 (วทิยานพินธ์) ส าหรับแผน ก.2 (วทิยานพินธ์)
     SWE700 วิทยานิพนธ ์ 3      SWE700 วิทยานิพนธ์ 9
     วิชาเลือก (1) 3 ส าหรับแผน ข. (โครงาน / Workshop)
     วิชาเลือก (2) 3      SWE701 โครงงาน / Workshop (2) 3
ส าหรับแผน ข. (โครงาน / Workshop)      วิชาเลือก (1) 3
      SWE701 โครงงาน / Workshop 3      วิชาเลือก (2) 3
     วิชาเลือกบงัคบั (3)* 3
     วิชาเลือกบงัคบั (4)* 3

                                                               รวมหน่วยกติเทอม 3 9                                                     รวมหน่วยกติเทอม 4 9

กลุ่มวชิา หน่วยกติ เรียน สอบ กลุ่มวชิา หน่วยกติ เรียน สอบ
กลุ่มวชิาเลือกบังคบั/เลือก

SWE630 Agile Software Development (3 หน่วยกิต) วิชาบงัคบัเลือก 3 อาทิตย ์(1) อาทิตย ์(1) SED615 Data Visualization (1 หน่วยกิต) วิชาเลือก  เรียน 4/4 - 9/5/2564 1 อาทิตย ์(1) อาทิตย ์(1)

SWE650 Software Process Improvement (3 หน่วยกิต)วิชาบงัคบัเลือก 3 เสาร์ (1) เสาร์ (1) SED616 Machine Learning  (2 หน่วยกิต) วิชาเลือก  เรียน 17/1 - 28/3/2564 2 อาทิตย ์(1) อาทิตย ์(1)

SWE702 Research Methodology (3 หน่วยกิต) วิชาบงัคบัเลือก 3 เสาร์ (3) Take home SED631 Data Governance (1 หน่วยกิต)  วิชาเลือก เรียน 17/1 – 14/2/2564 1 อาทิตย ์(2) อาทิตย ์(2)

SED605 Mobile Application Development Management (1 หน่วยกิต)
วิชาเลือก เรียน 16/1 - 13/2/2564

1 เสาร์ (2) เสาร์ (2) SED642 JavaScript Programming (1 หน่วยกิต) วิชาเลือก 
เรียน 17/1-14/2/2564

1 อาทิตย ์(2) อาทิตย ์(2)

SED606 Software Testing (1 หน่วยกิต) วิชาเลือก เรียน 20/2 - 27/3/2564 1 เสาร์ (2) เสาร์ (2) กลุ่มวชิา Workshop

SED607 Touchpoint Analysis (1 หน่วยกิต) วิชาเลือก เรียน 3/4 - 8/5/2564 1 เสาร์ (2) เสาร์ (2) SED670 Cloud Computing Workshop 3 เสาร์ (3) อาทิตย ์(3)

SED614 Big Data Infrastructure (1 หน่วยกิต) วิชาเลือก  เรียน 17/1 - 14/2/2564 1 เสาร์ (2) เสาร์ (2) SED671 Java Programming Workshop 3 อาทิตย ์(2) อาทิตย ์(3)

SED613 Big Data Analytics (1 หน่วยกิต)  วิชาเลือก  เรียน 21/2 - 28/3/2564 1 อาทิตย ์(2) อาทิตย ์(2) INT670 Database Programming and Administration Workshop 3 เสาร์ (2) เสาร์ (3)

* วชิาเลือกบังคับ เวลาเรียน 1 วนั (เสาร์-อาทิตย์)  แบ่งเป็น 3 ช่วง (1) 08.00-11.00 น. (2) 12.00-15.00 น. (3) 16.00-19.00 น.
เวลาสอบ 1 วนั (เสาร์-อาทิตย์) แบ่งเป็น 3 ช่วง (1) สอบ 08.00-10.30 น. (2) สอบ 12.00-14.30 น.  (3) สอบ 15.30-17.30 น.

จากกลุ่มวิชาเลือก

จากกลุ่มวิชาเลือกบังคับท่ีเปิด
ในเทอมน้ัน

จากกลุ่มวิชาเลือก

โครงสร้างหลกัสูตร

สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์

จากกลุ่มวิชาเลือกบังคับท่ีเปิดเทอมน้ัน

จากกลุ่มวิชาเลือกบังคับท่ีเปิดเทอมน้ัน

จากกลุ่มวิชาเลือก

เรียนก่อนเปิดเทอมวนัเวลาประกาศอีกคร้ัง


