
 
 

ประกาศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจองวิชาเรียน Thesis/ Project/ วิชา Workshop ผ่านเว็บไซด์  (ภาคเรียนที่ 1/2564) 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

(ส าหรับนักศึกษา รหัส 60130700601 – 63130700641) 
(ส ำหรับวิชำที่จ ำกัดจ ำนวนผู้เรียน หำกมีผู้จองวิชำเกินจ ำนวนที่รับจริง หลักสูตรจะใช้วธิ ีRandom ด้วยระบบคอมพิวเตอร์) 

 

1. การจองวิชาเลือก   (นักศึกษำต้องวำงแผนกำรลงทะเบียน และจองวิชำที่ต้องกำรลงทะเบียนเรียนจริงเท่ำนั้น) 
     วัน เวลา ลงวิชาเรียน  

M.Sc. BIS : ส าหรับนักศกึษารุ่น 30  – 36 
รุ่น รหัสนักศึกษา รุ่น รหัสนักศึกษา 

รุ่น 30 60130700601 - 60130700662 รุ่น 31 60130700663 - 60130700706 

รุ่น 32 61130700601 - 61130700650 รุ่น 33 61130700651 - 61130700673 

รุ่น 34 62130700601 - 62130700654 รุ่น 35 62130700655 -62130700683 

รุ่น 36 63130700601- 63130700641 - - 

 

การจองรอบที ่1 

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

URLส ำหรับเข้ำระบบจอง 
(คลิ๊กที่ Banner หน้ำเว็บไซต์คณะฯ) 

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

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

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

 

การจองรอบที ่2 

รอบที่ 2 ส ำหรบันักศึกษำที่ไม่ได้เข้ำระบบจองวิชำ ในรอบที่ 1 หรือ กรณ ีอยำกเปลี่นวิชำเรียน 

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

URLส ำหรับเข้ำระบบจอง 
(คลิ๊กที่ Banner หน้ำเว็บไซต์คณะฯ) 

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

ประกำศผลกำรจอง 
นศ.โปรดรอกำรประกำศของคณะฯอีกครั้ง 

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

 
2. นักศึกษำต้องกำรลงเรียนวิชำต่ำงสำขำวิชำ เช่น ต้องกำรลงเรียนวิชำสำขำ IT วิชำ INT 610 DSS   

ให้นักศึกษำเขยีนค ำร้องผ่ำน ระบบค ำร้องออนไลน ์:    https://webapp1.sit.kmutt.ac.th/Petition/ 
หมำยเหตุ :  กำรลงเรียนแต่ละวิชำ นักศึกษำวำงแผนกำรลงเรียน โดย แต่ละวิชำ เวลำเรียน และ เวลำสอบห้ำมทับซ้อนตรงกัน 
 

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. นักศึกษาที่มคีวามประสงค์ลงวิชาเรียนไดต้้องทราบข้อมูลดังนี้ 
3.1 รหัสนักศึกษำ และ รหัสผ่ำน (Password) ของคณะฯ (ตรวจสอบกำรใช้งำนเพ่ือควำมสะดวกในกำรจองวิชำ) 
3.2 วิชำเลือกที่เปิดกำรเรียนกำรสอน ในภำค 1/2564 (ดูจำกตำรำงเรียน/สอน หรือ แผนกำรเปิดวิชำ 1/2564 ) 
3.3 วัน-เวลำ สอนและสอบของแต่ละวิชำ 
3.4 นักศึกษำต้องกำรลงวิชำ ของสำขำ IT ให้ดูข่ำวประกำศเปิดวิชำของ IT ประกอบ 

 

4.  เงื่อนไขการลงทะเบียน/จองวิชาเรยีน   นักศึกษำ ต้องลงวิชำบังคับให้ครบก่อนลงวิชำเลือกเท่ำนั้น  
 นักศึกษำ จองวิชำเรียนได้สูงสุด จ ำนวน 4 รำยวิชำ   จ ำนวน 12 หน่วยกิต 
 กรณีมีหน่วยกติคงเหลือต่ ำกว่ำ 6 หน่วยกิต  ให้นักศึกษำลงทะเบียนตำมจริง ไม่ต้องเขียนใบค ำร้อง 
 เมื่อนักศึกษำทรำบผลกำรเรียนเฉลี่ย GPA (2/2563)  ถ้ำ GPA ไม่ถึง 3.00 ไม่สำมำรถลงฺ BIS700 Thesis/ BIS701 Project/ ได้ 
หมำยเหตุ 
1. ประกำศผลกำรเรียน (เกรด) ไม่เป็นทำงกำรของภำคกำรศึกษำที่ 2/2563 ในวันพฤหสับดทีี่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 

ผ่ำนเว็บไซต์ http://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis/Login.jsf 
2. วท.ม.สำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ (BIS) เปิดเรียนภำคกำรศึกษำ 2/2563 ในวันเสำรท์ี่ 31 กรกฎำคม  พ.ศ. 2564 

 

4.1 วิชาเลือกแต่ละวิชารบันักศึกษาได้จ านวนดังนี ้
 

วิชาเลือกของ วท.ม.สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (M.Sc. BIS) นักศึกษำต้องลงจองวิชำที่ต้องกำรลงเรียนเท่ำนั้น 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/วิชา จ านวนที่รับ/วชิา 
BIS612 Supply Chain Management 3 30 
BIS618 Big Data Analytics 3 40 
BIS652 Digital Service Provisioning Management 3 30 

BIS690 
Selected Topics in DBIS I : (Digital Payment and Platform 
Economy) 

3 30 

BIS691 Selected Topics in DBIS II :Digital Business Management 3 30 

BIS692 
Selected Topics in DBIS III : (Intelligent Systems for Digital 
Business) 

3 30 

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 

                   
หมายเหตุ: อธิบายเพิ่มเติมขอ้มูลวิชาเลือก 
 

1. วิชำที่จ ำกัดจ ำนวนรับของสำขำนั้นๆ จะพิจำรณำให้กับนักศึกษำในสำขำเจ้ำของวิชำก่อน 
2. BISxxx* คือ วิชำเรียนรวมกับ ป.โท ทุกสำขำวิชำ (BIS, IT, SED) 
3. ต้องกำรลงวิชำของสำขำอื่นในคณะ (นอกเหนือจำกประกำศนี้)   เช่น วิชำของ IT หรือ SED   

นศ.โปรดเขียนค ำร้องที่ https://webapp1.sit.kmutt.ac.th/Petition/ 
4. คณะขอสงวนสิทธิ์อำจไม่เปิดสอนในรำยวิชำที่มีผู้แจ้งควำมจ ำนงไม่ถึง 20 คน หรือตำมกำรพิจำรณำของคณะ SIT   

 
 
 

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


 
 
 
 
  

4.2 รายวิชา Workshop/Thesis/Project รบันักศึกษาไดด้ังนี้  
 

         รายวิชา Workshop 1 และ Workshop 2 (ให้เลือกจากวิชาดังนี้) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/วิชา จ านวนที่รับ/วชิา 

BIS671 Enterprise Resource Planning Workshop (นศ. ต้องช ำระเงิน
ค่ำลิขสิทธิ์ จ ำนวน 3,400 บำท ระหว่ำงวันที่ 20 -28 เม.ย. 64 เท่ำนั้น) 

3 40 

BIS676 Business Process Management Workshop 3 40 
NT670* Database Programming Architecture and Administration 3 40 
NT678* Cloud Computing Workshop 3 40 
INT698* SMART Networking and Intelligent Infrastructure Workshop 3 32 

 
หมายเหตุ: อธบิายเพิ่มเติม วิชา Workshop 

1. วิชำ Workshop เป็นวิชำของนักศึกษำที่เลือกเรียน แผน ข3 ดังนั้น นักศกึษำที่ลงเรียน Workshop (วชิำที่ 2) ในภำค
กำรศึกษำที ่4 ตอ้งเสนอหัวข้อ Short paper (ในฟอร์ม บ.1) ในวิชำ Workshop ที่ก ำลังศึกษำในภำคเรียนที่ 4 กับอำจำรย์
ผู้สอนวิชำ Workshop นั้นๆ 
ส่วนนักศึกษำทีล่งเรียน Workshop  (วิชำที่ 1) ในภำคกำรศึกษำที่ 3 ยังไม่ต้องจัดท ำ Short paper  

2. คณะขอสงวนสทิธิ์อำจไม่เปิดสอนในรำยวิชำทีม่ีผู้แจ้งควำมจ ำนงไม่ถึง 20 คน 
3. BISxxx* คือ วิชำเรียนรวมกับ ป.โท ทุกสำขำวิชำ (BIS, IT, SED) 

 

          รายวิชา Thesis / Project 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/วิชา จ านวนที่รับ/วชิา 

BIS700 Thesis (เทอมแรกในกำรลงเรียน ให้ลงเพียง 3 หน่วยกิต) 12 ไม่จ ำกัด 
BIS701 Business Information System Project Study 

(เทอมแรกในกำรลงเรียนให้ลงเพียง 3 หน่วยกิต) 
6 ไม่จ ำกัด 

BIS703 Special Project Study 3 ไม่จ ำกัด 
 

           หมายเหตุ: อธิบายเพิ่มเติม รายวชิา Thesis และ Project 
1. วิชำ BIS700 Thesis เปน็วิชำของนักศกึษำที่เลือกเรียน แผน ก2 ดังนั้น นักศกึษำตอ้งเสนอหวัข้อวทิยำนิพนธ์                  

(ในแบบฟอร์ม บ.1) และหำรือกับ อำจำรย์ในคณะฯ เพื่อเป็นที่ปรกึษำวทิยำนิพนธ์ใหห้ัวขอ้ที่นักศึกษำจะศกึษำ  
2. วิชำ BIS701 DBIS Project Study และ BIS703 Special Project Study เป็นวิชำของนักศึกษำที่เลือกเรยีน แผน ข (ข1

และ ข3) ดงันั้น นักศึกษำต้องเสนอหัวข้อ กำรศึกษำเฉพำะเรื่อง (ในฟอร์ม บ.1) และหำรือกับ อำจำรยใ์นคณะฯ เพื่อเป็น
ที่ปรกึษำให้หัวข้อที่นกัศึกษำจะศึกษำ 

3. คณะขอสงวนสทิธิ์อำจไม่เปิดสอนในรำยวิชำทีม่ีผู้แจ้งควำมจ ำนงไม่ถึง 20 คน 
 

        
                          
 
 
 
 
 



 
 
 
     
  

   แผน  ก2 วิทยานิพน์  
 

BIS700    Thesis (12 หนว่ยกิต) 
ภำคกำรศึกษำที่ 3  ลงเรียน  จ ำนวน  3 หน่วยกิต 
ภำคกำรศึกษำที่ 4 ลงเรียน จ ำนวน  9 หน่วยกิต (หรือตำมกำรพิจำรณำของอ.ที่ปรึกษำ) 
(นักศึกษำที่เลือกเรียนแผน ก2  วิชำเลือกที่ต้องเลือกเรียน คือ วิชำ BIS702)      

            หมำยเหต ุ :  หัวข้อที่ต้องกำรศึกษำ กำรพัฒนำหรือกำรแก้ปัญหำในหน่วยงำนที่สนใจ 
                             และ ประสำนงำนและเสนอหัวข้อ  กับ คณำจำรย์ในคณะฯ เพื่อให้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ  
 

แผน ข   
ข1 Project  (6 หน่วยกิต)                       
BIS701    Business Information System Project Study 
ภำคกำรศึกษำที่ 3  ลงเรียน  จ ำนวน  3 หน่วยกิต 
ภำคกำรศึกษำที่ 4 ลงเรียน จ ำนวน  3 หน่วยกิต (หรือตำมกำรพิจำรณำของอ.ที่ปรึกษำ)   

            หมำยเหต ุ :  หัวข้อที่ต้องกำรศึกษำ กำรพัฒนำหรือกำรแก้ปัญหำในหน่วยงำนที่สนใจ 
                             และ ประสำนงำนและเสนอหัวข้อ Project กับ คณำจำรย์ในคณะฯ เพื่อให้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ  

 
ข2 วิชา Workshop   (6 หน่วยกิต) 

วิชำ Workshop 1 (ลงเรียนในภำคกำรศึกษำที่ 3)  จ ำนวน   3 หน่วยกิต 
วิชำ Workshop 2 (ลงเรียนในภำคกำรศึกษำที่ 4)  จ ำนวน   3 หน่วยกิต 

            หมำยเหต ุ :  หัวข้อที่ต้องกำรศึกษำ กำรพัฒนำหรือกำรแก้ปัญหำในหน่วยงำนที่สนใจ 
                             และ ประสำนงำนและเสนอหัวข้อ  กับ คณำจำรย์ในคณะฯ เพื่อให้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ หรือ อ.ผู้สอนในวิชำ Workshop 

 
ข3 Project  (6 หน่วยกิต)  

วิชำ Workshop 1 (ลงเรียนในภำคกำรศึกษำที่ 3)   จ ำนวน   3 หน่วยกิต 
          วิชำ BIS703 Special Project Study  (ลงภำคกำรศึกษำที่ 4) จ ำนวน  3 หน่วยกิต  
BIS703    Special Project Study (3 หน่วยกิต)        

     วิชำ BIS703 ส ำหรับนักศึกษำ ที่ก ำลังขึ้นเทอม 4 ในภำคกำรศึกษำที่ 1/2564 และเคยเรียน Workshop  มำแล้ว 1 วิชำเท่ำนั้น 
 
      หมำยเหต ุ1 :  วิชำนี้ เป็นกำรท ำ โครงกำรเฉพำะเรื่อง 1 เรื่อง  โดยไม่มีกำรเข้ำชั้นเรียน ซึ่งนักศึกษำต้องจัดท ำหรือเลือกหัวข้อ เรื่องของโครงงำน

เอง และประสำนงำน สรรหำที่ปรึกษำ โครงงำนฯ ด้วยตนเอง 
            หมำยเหต ุ2 :  หัวข้อกำรท ำ โครงงำนเฉพำะเรื่อง  นักศึกษำสำมำรถเลือกเองได้ดังนี้ 
                              2.1   หัวข้อที่ต้องกำรศึกษำในโครงงำนเฉพำะเรื่อง  (เนื้อ : ท ำ Problem-based Solving โดยใช้ไอที) 
                              2.2   หัวข้อที่ต้องกำรศึกษำโครงกำรเฉพำะเรื่อง  กำรพัฒนำหรือกำรแก้ปัญหำในหน่วยงำน เรื่องที่นศ.สนใจศึกษำหรือเลือก             

หัวข้อในเนื้อหำวิชำบังคับ หรือวิชำเลือก หรือวิชำ Workshop และ ประสำนงำนกับผู้สอน คณำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญตำมหัวข้อ
โครงงำนเฉพำะเรื่อง ที่นักศึกษำจะจัดท ำ เพื่อให้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

            หมำยเหต ุ3 :  นักศึกษำ ต้องท ำ Short paper เพื่อพิจำรณำลงเว็บคณะ (นักศึกษำทุกคนที่เลือกเรียน BIS703 ต้องท ำทุกคน) 
 


