
 
 

ประกาศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจองวิชาเรียน Thesis/ Project/ วิชา Workshop ผ่านเว็บไซด ์ (ภาคเรียนท่ี 2/2561) 
ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาโท วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

(ส าหรับนักศึกษา รหัส 57130701101 – 60130701122) 
(การจองวิชาเรียนท่ีจ ากัดจ านวนการรับ  คณะฯ ใช้วิธี Random ด้วยระบบคอมพิวเตอร์) 

 

1. การจองวิชาเลือก   (นักศึกษาต้องวางแผนการลงทะเบียน และจองวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนจริงเท่านั้น) 
      วัน เวลา ลงวิชาเรียน  

 M.Sc. BIS : ส าหรับนักศึกษารุ่น 11  – 14   
รุ่น รหัสนักศึกษา 

รุ่น 11 57130701101 - 57130701139 

รุ่น 12 58130701101 - 58130701134 

รุ่น 13 59130701101 - 59130701126 

รุ่น 14 60130701101 - 60130701122 

 
               

การจองรอบที่ 1 

ก าหนดการจอง   วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561 –  วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
(เริ่มเวลา  10.00  น. วันที่ 10 ต.ค.61  ถึง  16.00 น. ของวันที่ 12 ต.ค.61) 

URLส าหรับเข้าระบบจอง 
(คลิ๊กที่ Banner หน้าเว็บไซต์คณะฯ) 

http://elective.sit.kmutt.ac.th/MSC/ 

ประกาศผลการจอง 
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 (เวลา 18.00) 

http://elective.sit.kmutt.ac.th/MSC/check/ 

 

การจองรอบที่ 2 

นักศึกษาท่ีไม่ได้เข้าระบบจองวิชา ในรอบที่ 1 หรือ กรณี อยากเปลี่นวิชาเรียน 

ก าหนดการจอง   วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 –  วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
(เริ่มเวลา  10.00  น. วันที่ 24 ต.ค.61  ถึง  16.00 น. ของวันที่ 25 ต.ค.61) 

URLส าหรับเข้าระบบจอง 
(คลิ๊กที่ Banner หน้าเว็บไซต์คณะฯ) 

http://elective.sit.kmutt.ac.th/MSC/ 

ประกาศผลการจอง 
ติดตามผลการจองจากเว็บคณะ 

http://elective.sit.kmutt.ac.th/MSC/check/ 

 
2.  นักศึกษา ต้องการลงเรียน 4 วิชา ให้นักศึกษาเขียนค าร้องผ่าน ระบบค าร้องออนไลน์ :  https://webapp1.sit.kmutt.ac.th/Petition/ 

 
      หมายเหตุ :  การลงเรียนแต่ละวิชา นักศึกษาวางแผนการลงเรียน โดย แต่ละวิชา เวลาเรียนและเวลาสอบห้ามตรงกัน 
 

http://elective.sit.kmutt.ac.th/MSC/
http://elective.sit.kmutt.ac.th/MSC/check/
http://elective.sit.kmutt.ac.th/MSC/
http://elective.sit.kmutt.ac.th/MSC/check/


 
 
3. นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงวิชาเรียนได้ต้องทราบข้อมูลดังนี้ 

3.1 รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่าน (Password) ของคณะฯ (ตรวจสอบการใช้งานเพ่ือความสะดวกในการจองวิชา) 
3.2 วิชาเลือกที่เปิดการเรียนการสอน ในภาค 1/2561 (ดูจากตารางเรียน/สอน หรือ แผนการเปิดวิชา 2/61-1/62) 
3.3 วัน-เวลา สอนและสอบของแต่ละวิชา 
3.4 นักศึกษาต้องการลงวิชา ของสาขา IT ให้ดูข่าวประกาศเปิดวิชาของ IT ประกอบ 

 
4.  เงื่อนไขการลงทะเบียน/จองวิชาเรียน   นักศึกษาจองวิชาได้สูงสุด 3 วิชา และลงทะเบียนเรียนตามวิชาที่จองเท่านั้น 

4.1 นักศึกษา ต้องลงวิชาบังคับให้ครบก่อนลงวิชาเลือกเท่านั้น และกรณีลงทะเบียนเรียน Workshop I ในครั้งแรก 
   ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 3.00  (คือ GPA รวม ของ ภาค 1/2561) ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข คณะฯ สงวนสิทธ์        
   ถอนรายวิชา Workshop ดังกล่าว  

4.2 จ านวนหน่วยกิตลงจองวิชาเรียนให้พิจารณาจากผลการเรียน (GPA) ของเทอมก่อนคือ ( ภาค 2/2560) โดย GPA : 
 ต่ ากว่า 3.00 ลงเรียนได้ (ลงได้เฉพาะวิชาเลือกเท่านั้น)  6 - 9 หน่วยกิต  (จองวิชาเรียนได้ 3 รายวิชา) 
 3.00  ลงเรียนได้ ระหว่าง    6 - 12 หน่วยกิต  (จองวิชาเรียนได้  3 รายวิชา) 
 3.01 ขึ้นไป ลงเรียนได้ ระหว่าง    6 – 12  หน่วยกิต  (จองวิชาเรียนได้  3 รายวิชา) 
 กรณีมีหน่วยกิตคงเหลือต่ ากว่า 6 หน่วยกิต  ให้นักศึกษาลงทะเบียนตามจริง ไม่ต้องเขียนใบค าร้อง 
 เมื่อนักศึกษา ทราบผลการเรียนเฉลี่ย GPA (1/2561)  ถ้า GPA ไม่ถึง 3.00 ไม่สามารถลง Thesis/ Project/ Workshop I ได ้
หมายเหตุ 
1. ให้ปรับจ านวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนจริงอีกครั้ง เมื่อทราบผลเรียนเทอมล่าสุด (คือ GPA เทอม 2/2560) 
2. ประกาศผลการเรียน (เกรด) ไม่เป็นทางการของภาคการศึกษาท่ี  1/2561   ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

ผ่านเว็บไซต์ http://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis/Login.jsf 
3. วท.ม.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE) เปิดเรียนภาคการศึกษา 2/2561 ในวันเสาร์ที่  12 มกราคม  พ.ศ. 2562 

 
4.3 วิชาเลือกแต่ละวิชารับนักศึกษาได้จ านวนดังนี้    
INT632   Artificial Intelligence      รับได้จ านวน 30 คน 
INT638   Data Mining        เต็ม 
INT653   Mobile Technology       เต็ม 
BIS618   Big Data Analytic                เต็ม      
 

หมายเหตุ : 1. วิชาที่จ ากัดจ านวนรับ  จะพจิารณาให้กับนักศึกษาในสาขาเจ้าของวชิาก่อน 
    2. ต้องการลงวิชาของสาขาอ่ืนกรณีวิชาไม่ให้จองผา่นระบบ นศ.โปรดเขียนค าร้องที่:https://webapp1.sit.kmutt.ac.th/Petition/ 

     3. คณะขอสงวนสิทธิ์อาจไม่เปิดสอนในรายวิชาที่มีผู้แจง้ความจ านงไม่ถึง 15 คน    
 

4.4 รายวิชา Workshop/Thesis/Project รับนักศึกษาได้ดังนี้  
SWE700   Thesis         ไม่จ ากัด 
SWE701   Special Project and Study      ไม่จ ากัด 
SWE703    Special Project and Study      ไม่จ ากัด 
INT670    Database Programming and Administration Workshop  เต็ม 
INT672   Data Warehouse Builder Workshop    รับได้จ านวน 36 คน 
INT674   Enterprise Networking Workshop    รับได้จ านวน 32 คน 
INT675   Java Programming Workshop     รับได้จ านวน 36 คน 
INT678   Cloud Computing Workshop      รับได้จ านวน 42 คน 



 
หมายเหตุ   
1. คณะขอสงวนสิทธิอาจไม่เปิดสอนในรายวชิาที่มผีู้แจ้งความจ านงไม่ถึง 15 คน 

 2. ภาคค่ าหรือภาคเสาร-์อาทิตย์ สามารถเลือกในรายวชิาที่เปดิ 1 กลุ่มได้ 
 3. ลงวิชาบังคับให้ครบก่อนลงวชิาเลือก 

 
   Thesis /Project         
 แผน  ก2 วิทยานิพน์  

SWE700    Thesis (12 หน่วยกิต) 
(นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก2  วิชาเลือกที่ต้องเลือกเรียน คือ วิชา SWE702)      

            หมายเหตุ  :  หัวข้อท่ีต้องการศึกษา การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาในหน่วยงานท่ีสนใจ 
                             และ ประสานงานและเสนอหัวข้อ  กับ คณาจารย์ในคณะฯ เพื่อให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
 

แผน ข Project 6 หน่วยกิต                       
SWE701    Special Project and Study  (6 หน่วยกิต)     

            หมายเหตุ  :  หัวข้อท่ีต้องการศึกษา การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาในหน่วยงานท่ีสนใจ 
                             และ ประสานงานและเสนอหัวข้อ Project กับ คณาจารย์ในคณะฯ เพื่อให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  

SWE703    Special Project Study (3 หน่วยกิต)        
     วิชา SWE703 ส าหรับนักศึกษา ที่ก าลังขึ้นเทอม 4 ในภาคการศึกษาท่ี 2/2561 และเคยเรียน Workshop  มาแล้ว 1 วิชาเท่านั้น 
 

     หมายเหตุ 1 :  วิชานี้ เป็นการท า โครงการเฉพาะเรื่อง 1 เรื่อง  โดยไม่มีการเข้าช้ันเรียน ซึ่งนักศึกษาต้องจัดท าหรือเลือกหัวข้อ เรื่องของโครงงานเอง 
และประสานงาน สรรหาที่ปรึกษา โครงงานฯ ด้วยตนเอง 

           หมายเหตุ 2 :  หัวข้อการท า โครงงานเฉพาะเรื่อง  นักศึกษาสามารถเลือกเองได้ดังนี้ 
                              2.1   หัวข้อท่ีต้องการศึกษาในโครงงานเฉพาะเรื่อง  (เนื้อ : ท า Problem-based Solving โดยใช้ไอที) 
                              2.2   หัวข้อที่ต้องการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง  การพัฒนาหรือการแก้ปัญหาในหน่วยงาน เรื่องที่นศ.สนใจศึกษาหรือเลือกหัวข้อ 
                                     ในเนื้อหาวิชาบังคับ หรือวิชาเลือก หรือวิชา Workshop และ ประสานงานกับผู้สอน คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตามหัวข้อโครงงาน

เฉพาะเรื่อง ที่นักศึกษาจะจัดท า เพื่อให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
           หมายเหตุ 3 :  นักศึกษา ต้องท า Short paper เพื่อพิจารณาลงเว็บคณะ (นักศึกษาทุกคนท่ีเลือกเรียน SWE703 ต้องท าทุกคน) 
 

4.5 นักศึกษาสามารถจองวิชาเลือกได้สูงสุด 3 วิชาเท่านั้น ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตท่ีลงได้ต้องตามข้อ 4.2  และต้องลงวิชาบังคับก่อนเสมอ 
4.6 นักศึกษาต้องตรวจข้อมูลรายวิชาให้เรียบร้อยก่อนการยืนยันการจองรายวิชาโดยห้ามมีวัน-เวลาเรียนและสอบตรงกัน และไม่มีการ

แก้ไขการจองวิชาเลือกใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีแจ้งความจ านงแล้วมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน ให้ยกเลิกการจองรายเลือกทั้งหมด
ของนักศึกษารายนั้น ๆ และให้นักศึกษารายนั้นลงทะเบียนวิชาเลือกได้ภายหลังกรณีมีที่ว่าง กรณีนักศึกษาลงรายวิชาที่มีวัน-เวลา
เรียนและสอบตรงกันไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ต้องถอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย 

4.7 นักศึกษาต้องลงจองวิชาเลือกด้วยตนเอง กรณีมีข้อผิดพลาดนักศึกษาต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และ /
หรืออาจถูกตัดสิทธิ์ในการจอง  

 


