
ประกาศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เร่ืองการจองรายวิชาเรียนส าหรับหลักสูตร M.Sc.(SED) ประจ าภาค 1/2564 (รอบ 2) 
 

1. เร่ือง การจองวิชาบงัคบั วิชาเลือก Thesis/Project/Workshop นักศึกษาท่ีขึน้เทอม 3-4 ในภาค 2/2564 
2. วัน เวลา ลงวิชาเลือก และวัน เวลา แจ้งผลการจองวิชาเลือก 

รอบที่ 1 

• วนัองัคารท่ี 20 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. ถึง วนัพธุท่ี 21 เมษายน 2564   เวลา 16.00 น. 
• แจง้ผลการลงวิชา วนัศุกร์ท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564  ผา่นทางเวบ็ไซตค์ณะ    เวลา 18.00 น. 
รอบที่ 2 

• วนัองัคารท่ี 27 เมษายน  2564 เวลา 10.00 น. ถึง วนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. 
• ติดตามผลจากเวบ็ไซตค์ณะอีกคร้ัง พร้อมก าหนดการลงทะเบียนเรียนภาค 1/2564 

3. ข้อมูลท่ีต้องทราบก่อนการจองวิชาเลือก 
3.1 รหสันกัศึกษา และ รหสัผา่น (Password)  
3.2 รายวิชาท่ีตอ้งการจอง ท้ังนีว้ันเรียนและสอบของแต่ละวิชาต้องไม่ตรงกนั (ถ้าตรงกันต้องถอนรายวิชานั้น 

โดยไม่ได้รับเงินคืน) 
4.  เง่ือนไขการลงทะเบียน 

4.1 นกัศึกษา ต้องลงวิชาบังคับก่อนลงวิชาเลือกเท่านั้น 
4.2 จ านวนหน่วยกิตลงไดใ้หพ้ิจารณาจากผลการเรียน (GPA)  

• ไม่เกิน 3.00 ลงได ้ ระหวา่ง  6 - 9 หน่วยกิต  
• 3.01 ขึ้นไป ลงได ้ ระหวา่ง  6 - 12  หน่วยกิต 

หมายเหต ุ
ก. ใหป้รับหน่วยกิตตามเกรดเทอมล่าสุด : ประกาศผลสอบภาคการศึกษา 2/2563  (ไม่เป็นทางการ)  

วนัพฤหสับดีท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ผา่นเวบ็ https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis/login.jsf            
           ข.   เปิดภาคการศึกษาใหม่ 1/2564 

• วนัเสาร์ท่ี 31 กรกฎาคม  2564 
4.3 นกัศึกษาสามารถจองรายวิชาเรียนไดสู้งสุด 3 วิชา และตามขอ้จ ากดัในขอ้ 4.1 และ 4.2 
4.4 การจองรายวิชา เฉพาะรายวิชาท่ีจ ากดัจ านวน กรณีท่ีมีผูจ้องมากกวา่ท่ีก าหนดจะมีการ Random  

ผูท่ี้จองไดผ้า่นระบบคอมพิวเตอร์ 

 
 
 



 
 รายวิชาเลือก 

            รหัส                                 ช่ือวิชา จ านวนท่ีรับ 
   
SED633*** Artificial Intelligence    ไม่จ ากดั 
SED690*** Selected Topic in SED I (Full Stack Web Development 3 นก.)       30* 
BIS692*** Selected Topic in BIS II (Intelligent Systems for Digital Business) (3 นก.)       เต็ม 
INT610 Decision Support System (3 หน่วยกิต)    ไม่จ ากดั 
INT613*** Strategic Digital Transformation (3 หน่วยกิต)    ไม่จ ากดั 
INT615 Information Quality Management (3 หน่วยกิต)    ไม่จ ากดั 
INT633 Multimedia Technology (3 หน่วยกิต)    ไม่จ ากดั 
INT642 Internet Engineering (3 หน่วยกิต)    ไม่จ ากดั 
INT645 Internet of Things and Application (3 หน่วยกิต)    ไม่จ ากดั 
INT501 Fundamental English for Information Technology Student I 

(1 หน่วยกิต)* วนัเร่ิมเรียนจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 
   ไม่จ ากดั 

INT502 Fundamental English for Information Technology Student II  
(2 หน่วยกิต)* (วิชาบงัคบัส าหรับนกัศึกษาท่ีมีคะแนนไม่เกณฑ ์
ท่ีก าหนดโดยตอ้งผา่นการเรียนวชิา INT501 มาแลว้ หรือมีคะแนน 
โดยไม่ตอ้งเรียน INT501) *เฉพาะนกัศึกษาท่ีเร่ิมเขา้เรียนภาค  
 2/2562 เป็นตน้ไป  วนัเร่ิมเรียนจะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 

   ไม่จ ากดั 

         ***วิชาท่ีหลกัสูตรแนะน าให้นักศึกษาเรียน 

        รายวิชา Thesis (แผน ก.) 
     รหัส ช่ือวิชา จ านวนท่ีรับ 
   
SED700 Thesis (ประเภท 12 หน่วยกิต เทอมแรกใหล้ง 3 หน่วยกิต) ไม่จ ากดั 

      

         รายวิชา Project  (แผน ข.) 
     รหัส ช่ือวิชา จ านวนท่ีรับ 
   
SED701 Special Project Study (ประเภท 6 หน่วยกิต เทอมแรกให้ลง 3 นก.) ไม่จ ากดั 
SED703 Special Project Study (ประเภท 3 หน่วยกิต) ตอ้งผา่น Workshop 

1 รายวิชาถือลงวิชาน้ีได ้
ไม่จ ากดั 



       
    รายวิชา Workshop  (แผน ข.)  (ขั้นต ่าที่เปิดแต่ละวิชาคือ 15 คน) 

     รหัส ช่ือวิชา จ านวนท่ีรับ 
   
SED670 Cloud Computing Workshop       40* 
INT670 Database Programming and Administration Workshop       เต็ม 

 *เรียนรวมกนัทุกหลกัสูตร       
 

หมายเหตุ   
1. การจองรายวิชาเลือก และวิชา Workshop ของหลกัสูตรอ่ืนในคณะ อนุโลมส าหรับนกัศึกษาอยูปี่สุดทา้ย 

โดยเขียนค าร้องออนไลน์ท่ี  https://webapp1.sit.kmutt.ac.th/Petition/  เพื่อรับการพิจารณา อน่ึงสามารถ 
       จองไดไ้ม่เกิน 2 รายวิชา โดยคณะจะแจง้ผลการจองต่อไป 
2. คณะขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงหรือไม่เปิดสอนในรายวิชาท่ีมีผูแ้จง้ความจ านงไม่ถึง 15 คน 

https://webapp1.sit.kmutt.ac.th/Petition/

