
FAQ ข้อมลูทีใ่ชใ้นการตอบการลงทะเบยีนระดับปรญิญาโท 1/2562 

1. ก าหนดลงทะเบยีนเมื่อไหร่ 

ตอบ   ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562  เฉพาะวิชาเรียนเท่านั้น (ไม่รวมลาพักการศึกษา) 

2. ลาพักการศึกษาลงทะเบยีนเมือ่ไหร ่

ตอบ  ลาพักการศึกษาทุกกรณีลงทะเบียนผ่านระบบวันที่ 13-18 สิงหาคม 2562 

        นักศึกษาที่จะขอลาพักการศึกษาได้คือ  

       1. ยังไม่ผ่านอังกฤษ และหรือ comprehensive,  

       2. นักศึกษาที่แจ้งค าร้องขอลาพักการศึกษาเว็บมหาวิทยาลัย  

           ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562 

           ที่ https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis/login.jsf โดยผ่านการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา    

           ประธานหลักสูตร และคณบดีแล้วเท่านั้น 

3. ขอทราบเวบ็ส าหรบัลงทะเบยีน 

ตอบ   เว็บลงทะเบียนเข้าที่เว็บมหาวิทยาลัยและเลือกด้านล่างสารสนเทศนักศึกษา NewAcis หรือ 
https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis/login.jsf 

4. ถ้าไม่พรอ้มช าระค่าลงทะเบยีนวนัดังกลา่วตอ้งท าอย่างไร 

ตอบ   ก าหนดการลงทะเบียนล่าช้าผ่านระบบเว็บของมหาวิทยาลัยคือวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2562 

คิดค่าปรับวันแรกคือวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 วันละ 50 บาท ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

5. ลาพักการศึกษาท าอยา่งไร 

ตอบ ให้เข้า https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis/login.jsf เลือกค าร้องประเภท ขอลาพักการศึกษา 

โดยให้ระบุเหตุผล  เช่น  ยังไม่ผ่านเงื่อนไขมาตรฐานภาษาอังกฤษ หรือยังไม่ผ่านการสอบประมวลผล

ความรู้  กรณียังคงเหลือรายวิชาเรียน โปรดระบุเหตุผลที่ต้องขอลาพัก ทั้งนี้หากไม่ใส่เหตุผลใบค าร้อง 

นั้นจะไม่ได้รับการอนุมัติ 

6. ผลการเรยีนต่ ากว่า 3.00 ลงได้กีว่ชิา  

ตอบ  ลงได้มากท่ีสุด 3 วิชา แต่จะไม่อนุญาตให้ลง Workshop, project, thesis ส าหรับนักศึกษาท่ี

ลงวิชาเหล่านี้เป็นครั้งแรก 

7. นักศึกษาที่มผีลการเรยีนวทิยาทณัฑ ์(ตดิโปรเบชัน่ ต่ ากวา่ 3.00) ระบบลงทะเบียนฟ้องวา่ตอ้งพบ

อาจารยท์ีป่รึกษา ต้องท าอยา่งไร 

ตอบ  ให้เข้าระบบลงทะเบียนตามปรกติท าจนถึง step พบอาจารย์ที่ปรึกษา และให้อีเมลแจ้ง (นัก

บริการการศึกษาประจ าหลักสูตร  aphorn@sit.kmutt.ac.th , mayula@sit.kmutt.ac.th, ว่าได้เข้า

ระบบด าเนินการลงทะเบียนแล้ว (ระบุรายวิชาที่จะลงด้วย ไม่เกิน 3 รายวิชาทั้งนี้ต้องเป็นวิชาที่จองไว้

หรือวิชาที่ยังมีท่ีว่างเท่านั้น) 
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8. วชิาบงัคบักอ่น (Prereguisite) หมายถงึอะไร 

ตอบ รายวิชาบังคับท่ีนักศึกษาต้องศึกษาก่อนถึงจะลงรายวิชานั้น ๆ ได้ เช่น รายวิชา INT678 Cloud 
Computing Workshop ต้องเรียนรายวิชา INT606 Networking ก่อนจึงจะสามารถลงรายวิชานี้ได้ 

9. ต้องการผ่อนผนัการช าระคา่ลงทะเบยีนต้องท าอยา่งไร 

ตอบ ให้เขียนใบค าร้องออนไลน์ (เข้าหน้าเว็บคณะ เลือก for visitor ทางซ้ายมือ)    

http://www.sit.kmutt.ac.th/Petition/ เลือกหัวข้ออื่น ๆ ใส่หัวข้อขอผ่อนผันช าระเงิน ภาค 

1/2562 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2562  จากนั้นใส่เหตุผลในการผ่อนผัน กรณไีม่

ใส่เหตุผลจะไม่ได้รับการพิจารณา  กรณีขอผ่อนผันแล้ว ในช่วงวันลงทะเบียนนักศึกษาต้องเข้าระบบ

ลงทะเบียนด้วยเช่นกันท าจบ step โดยไมต่้องไปช าระเงิน และ save ใบลงทะเบียนและใบช าระเงิน

ส่งเมล์ให้นักบริการการศึกษา ในช่วงที่มีการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562  เท่านั้น 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ส่งเมล์ที่ aphorn@sit.kmutt.ac.th 

- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งเมล์ที่ mayula@sit.kmutt.ac.th 

10. หากขอผ่อนผนัต้องช าระเงนิภายในเมื่อไหร ่

ตอบ นักศึกษาที่ขอผ่อนผันและได้รับการอนุมัติจะต้องช าระเงินภายใน 1 เดือน คือภายในวันที่  31 

กรกฎาคม 2562  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลเรื่องผ่อนผัน (คุณอรวรรณ กองกิจการนักศึกษาเบอร์โทร  

02-470-8097  เวลาปฏิบัติการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.) 

11. นักศึกษามผีลการเรยีน 3.00 ขอลง 12 หนว่ยกติไดห้รือไม่ 

ตอบ กรณีเป็นเทอมสุดท้าย (เรียน coursework หมดในเทอมนั้น) อนุญาตให้ลงและให้นักศึกษาต้อง

เขียนใบค าร้องออนไลน์ขออนุมัติจากคณะฯ อีกครั้ง 

12. กรณีมผีลการเรยีนเฉลีย่ 3.00 และไมเ่คยลง workshop มาก่อน จะขอลง workshop 2 ตวัในเทอม

เดียวกนัไดห้รือไม่ 

ตอบ  ลงได้กรณีรายวิชานั้น ๆ มีที่ว่าง แต่ต้องลง workshop ที่เป็นตัวแรกของวิชา workshop นั้น ๆ 

เท่านั้น 

13. เหลือ coursework แตต่้องการชอลาพกัการศึกษาตอ้งท าอยา่งไร 

ตอบ ให้เขียนใบค าร้อง https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis/login.jsf เลือกค าร้องประเภทขอลาพัก

การศึกษา เลือกภาคการศึกษา 1/2562  ให้ระบุเหตุผลในการขอลาพักการศึกษาเช่น มีปัญหาด้านการเงิน, 

ติดภาระกิจงานประจ าที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น 
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14. วนัสดุทา้ยของภาคการศกึษาที ่1/2562  คือวนัทีเ่ทา่ใด 

ตอบ  วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 

15. ถ้าจะรบัปรญิญาใหท้นัปีนี้ (ปกีารศึกษา 2562) ต้องยนืผลภายในวนัทีเ่ทา่ไร 

ตอบ ต้องผ่านเงื่อนไขทุกอย่างตามท่ีหลักสูตรก าหนดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

16. หากต้องการจบภายในภาคการศกึษานี ้2/2561 วนัสดุทา้ยที่ยืน่ผลเปน็วนัที่เท่าไร 

ตอบ วันที่สอบแสดงในใบผลคะแนนการสอบต้องผ่านภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ทั้งนีน้ักศึกษาที่ผ่าน

ภายในวันดังกล่าวไม่ต้องลาพักการศึกษาภาค 1/2562 

17. ลาพักการศึกษาท าได้กีภ่าคการศกึษา 

ตอบ กรณีท่ียังเหลือรายวิชาเรียนสามารถเขียนค าร้องขอลาพักการศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา

ติดต่อกันไม่เกิน 2 ครั้ง ให้เขียนใบค าร้อง https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis/login.jsf เลือกค าร้องประเภท

ขอลาพักการศึกษา 

18. ลาพักการศึกษา ตอ้งช าระเงนิเทา่ไร 

ตอบ  1,800 บาท   
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