
 
 
 

ประกาศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจองวิชาเรียน ผ่านเว็บไซด์  (ภาคเรียนที่ 1/2564) 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล  

นักศึกษารหัส 63130701901- 63130701925 (รุ่น 37) 
(ส ำหรับวิชำที่จ ำกัดจ ำนวนผู้เรียน หำกมีผู้จองวิชำเกินจ ำนวนที่รับจริง หลักสูตรจะใช้วธิ ีRandom ด้วยระบบคอมพิวเตอร์) 

 

1. การจองวิชาเรียน (นักศึกษำต้องวำงแผนกำรลงทะเบียน และจองวิชำที่ต้องกำรลงทะเบียนเรียนจริง)       

     ส ำหรับนักศึกษำ (ตั้งแต ่รหัส 63130701901- 63130701925) ลงเรียนเป็นเทอมที่ 2 ในภำคกำรศึกษำที่ 1/2564  ดังนี ้
1.1 นักศึกษำต้องลงทะเบียนวิชำบังคับ จ ำนวน 3 วิชำ คือ BIS602 ,BIS605, BIS606     
1.2 นักศึกษำต้องลงทะเบียนวิชำ INT501 ปรับพื้นภำษำอังกฤษ 1 แหละหรอืวิชำ INT502 ปรับพ้ืนภำษำอังกฤษ 2   

(หำกนักศึกษำยื่นผลคะแนนภำษำอังกฤษแล้ว แต่ไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์มหำวิทยำลัยก ำหนด ต้องลงเรียนให้เสร็จ
สิ้นภำยในเทอมที่ 3) 

1.3 นักศึกษำต้องกำรเรียน แผน ก2  ท ำวิทยำนิพนธ์  ต้องลงเรียนวิชำ BIS702 Research Methodology  
1.4 นักศึกษำที่ต้องกำรลงเรียนเพิ่ม (วิชำเลือก) ให้นักศึกษำเขียนค ำร้องผ่ำน ระบบค ำร้องออนไลน์ 

         URL: https://webapp1.sit.kmutt.ac.th/Petition/ 
 หมำยเหตุ : กำรลงเรียนแต่ละวชิำ นักศึกษำวำงแผนกำรลงเรียน โดยแต่ละวิชำ วันและเวลำเรียนต้องไม่ทับซ้อนกัน 
 

2.  นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงวิชาเรียนได้ต้องทราบขอ้มูลดังนี ้
2.1 รหสันักศึกษำ และ รหัสผ่ำน (Password) ของคณะฯ (ตรวจสอบกำรใช้งำนเพ่ือควำมสะดวกในกำรจองวิชำ) 
2.2 วิชำเลือกที่เปิดกำรเรียนกำรสอน ในภำค 1/2564 (กรณีนักศึกษำประสงค์จะลงวิชำเรียนเพิ่มเติม) 
2.3 วัน-เวลำ สอนและสอบของแต่ละวิชำ (เวลำเรียน/เวลำสอบ ต้องไม่ทับซ้อนกัน) 
2.4 นักศึกษำต้องกำรลงวิชำของสำขำ IT ให้ดูข่ำวประกำศเปิดวิชำเรียนของ M.Sc. IT ประกอบ 

 

3. เงื่อนไขการลงทะเบียน/จองวิชาเรยีน     
3.1 นักศึกษำ ต้องวำงแผนกำรลงทะเบียน และจองวิชำที่ต้องกำรลงทะเบียนเรียนจริงเท่ำนั้น  
     ถ้ำไม่ปฏิบตัิตำมเงื่อนไข คณะฯ สงวนสิทธ์ถอนรำยวิชำเรียน 
3.2 นักศึกษำลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต /ต่อภำคกำรศึกษำ ทั้งนี้ เวลำเรียนและสอบต้องไม่ทับซ้อนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผน ก2 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 

 

 
แผน ข การศึกษาโครงการระบบสารสนเทศทางธุรกิจดจิิทัล / การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง /สัมมนาเชิงปฏิบตัิการ 
          (Digital Business Information System Project Study / Special Project Study) 
 

แผน ข 

 
วิชาเรยีน 

 
หน่วยกิต/วิชา จ านวนที่รับ/วชิา 

ลงวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต   
BIS602 Business Decision and Data Analytics 3 ไม่จ ำกัด 
BIS605 Software Development Technologies for digital Business 3 ไม่จ ำกัด 
BIS606 Digital Infrastructure and Cyber Security System 3 ไม่จ ำกัด 
ลงวิชาปรับพืน้ภาษาอังกฤษ  (ตามเงื่อนไขคะแนนที่นศ.ยื่นผลที่ ELCS)   
INT501 Fundamental English for IT Student I 
(นศ. ที่เริ่มเข้ำศึกษำ 2/2562 - 2/2563) 

1 ไม่จ ำกัด 

INT502 Fundamental English for IT Student II 
(นศ. ที่เริ่มเข้ำศึกษำ 2/2562 - 2/2563) 

2 ไม่จ ำกัด 

รวมหน่วยกิต 10/12  
 
 

แผน ก2 วิทยานิพนธ์ 
 

วิชาเรยีน 
 

หน่วยกิต/วิชา จ านวนที่รับ/วชิา 

ลงวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต   
BIS602 Business Decision and Data Analytics 3 ไม่จ ำกัด 
BIS605 Software Development Technologies for digital Business 3 ไม่จ ำกัด 
BIS606 Digital Infrastructure and Cyber Security System 3 ไม่จ ำกัด 
BIS702 Research Methodology (วิชำส ำหรับ แผน ก2 Thesis) ภำค 1/64 
ไม่เปิดสอน (เปิดสอนเฉพำะภำคกำรศึกษำที่ 2 นศ. ต้องกำรเรียนต้องไปลงภำค 2/64) 

3 ไม่จ ำกัด 

ลงวิชาปรับพืน้ภาษาอังกฤษ  (ตามเงื่อนไขคะแนนที่นศ.ยื่นผลที่ ELCS)   
INT501 Fundamental English for IT Student I 
(นศ. ที่เริ่มเข้ำศึกษำ 2/2562 - 2/2563) 

1 ไม่จ ำกัด 

IINT502 Fundamental English for IT Student II  
(นศ. ที่เริ่มเข้ำศึกษำ 2/2562 - 2/2563) 

2 ไม่จ ำกัด 

รวมหน่วยกิต 13/15  



 
 

 
4. ก าหนดการจองวิชาเรียน  

นักศึกษำจองผ่ำนระบบได้ไม่เกิน 14 หน่วยกิต และต้องจองเฉพำะวิชำที่ต้องลงเรียนจริงเท่ำนั้น อีกทั้งเวลำ
เรียน และ เวลำสอบ ของแต่ละวิชำที่ลงเรียน ต้องไม่ทับซ้อนกัน  ถ้ำไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข คณะฯ สงวนสิทธ์
ถอนรำยวิชำเรียน 

 

การจองรอบที่ 1 

ก าหนดการจอง   วันอังคำรที่ 20 เมษำยน –  วันพุธที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2564 
(เริ่มเวลำ  10.00  น. วันที่ 20 เม.ย. 64  ถึง 16.00 น. ของวันที่  21 เม.ย.64 

URLส ำหรับเข้ำระบบจอง 
(คลิ๊กที่ Banner หน้ำเว็บไซต์คณะฯ) 

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

ประกำศผลกำรจอง 
วันศุกรท์ี่ 23 เม.ย. 64 (เวลำ 18.00) 

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

 
 

การจองรอบที่ 2 
รอบที่ 2 ส ำหรับนักศึกษำที่ไม่ได้เข้ำระบบจองวิชำ ในรอบที่ 1 หรือ กรณี อยำกเปลี่นวิชำเรียน 

ก าหนดการจอง   วันอังคำรที่ 27 เมษำยน  –  วันพุธที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2564 
(เริ่มเวลำ  10.00  น. วันที่ 27 เม.ย. 64 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 28 เม.ย.64) 

URLส ำหรับเข้ำระบบจอง 
(คลิ๊กที่ Banner หน้ำเว็บไซต์คณะฯ) 

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

ประกำศผลกำรจอง 
นศ.โปรดรอกำรประกำศของคณะฯอีกครั้ง 

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

 
 
5. ประกำศผลกำรเรยีน (เกรด) ไม่เป็นทำงกำรของภำคกำรศึกษำที่  2/2563   ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
     ผ่ำนเว็บไซต์ http://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis/Login.jsf 
 
6. วท.ม.สำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ (BIS) เปิดเรียนภำคกำรศึกษำ 1/2564 ในวันเสำร์ที่  31 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 
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