
ขอแนะนําการลงทะเบียนเรียน

ของนักศึกษาไอที



ประเด็นคําถามตอการปรับปรุงหลักสูตร
 ทําไมถึงตองปรับปรุงหลักสูตร?

 ตองการใหมีความทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน

 นักศึกษาหลักสูตรเดิม จะไมไดเรียนรายวิชาที่นักศึกษาหลักสูตรใหม

ไดเรียนหรือเปลา?

 นักศึกษาหลักสูตรเดิม มีผลกระทบในการลงทะเบียนเรียนวิชาตาง ๆ 

หรือไม อยางไร?

 นักศึกษารีรหัส จะเรียนหลักสูตรไหน



หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2555 vs. 2560
หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต

2. หมวดวชิาเฉพาะ จํานวน 131 หนวยกิต 2. หมวดวชิาเฉพาะ  จํานวน 131 หนวยกิต

2.1 กลุมวชิาเทคโนโลยีพืน้ฐาน  จํานวน 47 หนวยกิต 2.1 กลุมวิชาเทคโนโลยีพืน้ฐาน จํานวน 50 หนวยกิต

วชิาวทิยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน 9 หนวยกิต วชิาวทิยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน  9 หนวยกิต

204102คณติศาสตรเพื่อคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 214101คณติศาสตรเพื่อคอมพวิเตอร 3(3-0-6) เทียบ

204103สถติิเพื่อการวจิัยวทิยาการสารสนเทศ 3(3-0-6) 214102สถติิเพื่อการวจิัยวทิยาการสารสนเทศ 3(3-0-6) เปดคู-สอนรวม

204301วธีิวจิัยเชิงปริมาณ 3(3-0-6) 214104ระเบียบวธีิวจิัยทางวทิยาการสารสนเทศ 3(3-0-6) เปดคู-สอนรวม

วชิาการสื่อสาร จาํนวน 6 หนวยกติ วชิาการสื่อสาร จาํนวน 9 หนวยกติ

204104การสื่อสารระหวางบุคคลและกลุม 3(3-0-6) 214103การสื่อสารในยุคดจิิทัล 3(3-0-6) สอนแยก

204114การสื่อสารมวลชนและการสื่อสารสาธารณะ 3(3-0-6) 214105การรูเทาทันสื่อในยุคดจิทัิล 3(3-0-6) สอนแยก

วชิาคอมพวิเตอรและเทคโนโลยี จํานวน 26 หนวยกติ วชิาคอมพวิเตอรและเทคโนโลยี จํานวน 23 หนวยกติ

204108การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรสําหรับระบบสารสนเทศ 4(3-3-8) 214106การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรสําหรับระบบสารสนเทศ 1 3(2-2-5) สอนแยก

214204การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรสําหรับระบบสารสนเทศ 2 3(2-2-5) สอนแยก

204110การบริหารคอมพวิเตอรเบ้ืองตน 1(0-2-1) 214302การบริการคอมพวิเตอร 2(1-2-3) สอนแยก

204111การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3(3-0-6) 214108การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3(3-0-6) เทียบ

204112กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 214301กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยีดจิทัิล 2(2-0-4) เปดคู-สอนรวม

204204การออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล 4(3-3-8) 214201การออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล 4(3-3-8) เทียบ

204235การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 4(3-3-8) 214202การออกแบบระบบสารสนเทศ (วชิาวทิยาการจดัการ) 3(2-2-5) สอนแยก

204236การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันและมัลติมเีดยี 4(2-4-6) 214206การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันและมัลติมเีดยี 3(2-3-6) เปดคู-สอนรวม

204329เทคโนโลยีเว็บ 3(2-3-6) 214205เทคโนโลยีเว็บ 3(2-3-6) เทียบ

วชิาวทิยาการจดัการ จํานวน 6 หนวยกติ วชิาวทิยาการจดัการ จํานวน 9 หนวยกติ

204113การวเิคราะหระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 214109การวเิคราะหระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) เทียบ

204225การจัดการความรู 3(3-0-6) 214203การจัดการความรู 3(3-0-6) เปดคู-สอนรวม



ชี้แจงเรื่องหลักสูตรปรับปรงุป พ.ศ. 2560
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2555 (หลักสูตรเดิม) มี 3 กลุม

วิชาเกาท่ีไมถูกเทียบกับวิชาใหม (ตองแจงสาขาวิชาฯ หากตองการเปด) วิชาเกาท่ีถูกเทียบกับวิชาใหม

(ไมมใีนหลักสูตรใหม)
** วชิากลุมน้ี สาขาวชิาฯ จะเปดแคอกีครัง้เดยีว

(มใีนหลักสูตรใหม)
• วชิากลุมนี้ สาขาวชิาฯ เปดใหไดหลายครัง้ 

แตตองแจงทุกครัง้

ลงทะเบยีนไดเลย หากตองการเรยีน

โดยเรยีนวชิาใหมแทนวชิาเกาไดเลย

• การสื่อสารระหวางบุคคลและกลุม

• การสื่อสารมวลชนและการสื่อสารสาธารณะ

• การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอรสําหรับระบบ

สารสนเทศ

• การบรหิารคอมพวิเตอรเบื้องตน

• การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

• สถติเิพื่อการวจิัยวทิยาการสารสนเทศ

• วธิวีจิัยเชงิปรมิาณ

• และวชิาอื่น ๆ ที่เหลอื (วชิาสวนใหญอยูในกลุมน้ี)

• การศึกษาอสิระ

• คณติศาสตรเพื่อคอมพวิเตอร

• การสื่อสารขอมูลและเครอืขาย

• การออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล

• เทคโนโลยเีว็บ

• การวเิคราะหระบบสารสนเทศ

• โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวธิี

• การโปรแกรมเชงิอ็อบเจกต



รายวิชาเทียบเทา GE

สําหรับนักศึกษา

หลักสูตรเกา (ปรับปุรง 

พ.ศ. 2555) ตองลงวิชา

หลักสูตรเกา เทานั้น

รวมทั้งวิชา GE

** ลงวิชาใหมได

เฉพาะที่ทําเทียบไว 

หรือเฉพาะวิชาที่ใชเปน

เลือกเสรีเทานั้น 



รายวิชาเทียบเทา IT



วิชาเลือกเสรี
• คือ วิชาใดก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยของทุกหลักสูตร ซ่ึงนักศึกษาสนใจอยากลง 

• คือ วิชาที่ไมไดกําหนดใหลงในหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนอยู คือไมไดอยูในวิชาบังคับ 

• คือ วิชาที่ตองไมมีเน้ือหาซํ้าซอนหรือใกลเคียงกับวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนแลว

• อาจเปนรายวิชาเลือกใด ๆ ที่นักศึกษามีหนวยกิตครบแลว และลงเกินก็เอารายวิชา

เลือกที่เกินน้ัน มาอยูในวิชาเลือกเสรีได



วิชาการศึกษาอิสระ (Independent Studies)
(คือ วิชาเลือกนอกหมวด / เลือกในหมวด)

1. สาขาวชิาฯ จะอนุมัตใิหเรียนวชิาการศกึษาอสิระ ก็ตอเมือ่นักศกึษาจะสําเร็จการศกึษาในภาคการศกึษา

นัน้ หรือภาคการศกึษาถัดไปออกสหกจิและสําเร็จการศกึษา

2. รายวิชานี้ เปนวชิาเลือกนอกหมวด/เลือกในหมวดได เพยีง 1 วชิา และไมรายวชิาอ่ืนที่สามารถลงไดแลว

ในภาคนัน้ตามเงื่อนไขในขอ 1

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ



การขอเปลี่ยนวิชาเลอืก
(เลือกนอกหมวด / เลือกในหมวด / เลือกเสรี / วิชาเลือกศึกษาทั่วไป)

นักศกึษาสามารถขอเปลี่ยนวชิาเลอืกที่ไดรบัระดับคะแนนตัวอักษร F, U (W ไมจําเปนตองเปลี่ยน)

ขอใหดําเนนิการยื่นคํารองภายใน 10 วันแรกของภาคการศกึษา โดย

1. สาขาวชิาฯ จะอนุมัตใิหเปลี่ยนวิชาเลือกก็ตอเมื่อนักศกึษาจะสําเร็จการศกึษาในภาคการศกึษานัน้ หรือ

ภาคการศกึษาถัดไปออกสหกจิและสําเร็จการศกึษา เนื่องจากถาเปลี่ยนรายวชิาเลือกแลว รายวชิานัน้จะ

ไมสามารถลงทะเบียนเรียนไดอกี

2. รายวิชาท่ีนักศกึษานํามาขอเปลี่ยนนัน้ตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาที่ย่ืนคํารอง และ  

รายวิชายังไมมรีะดับคะแนน

2. รายวชิาตองอยูในหมวดโครงสรางเดยีวกัน เชน หมวดวชิาเลอืกเสร ีหรือหมวดวชิาเลอืก

3. จํานวนหนวยกติของรายวชิาที่นํามาเปลี่ยนตองเทากัน 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ



นักศึกษารีรหสัตองทําอยางไร?
หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

นักศึกษารีรหัส

(B59XXXXX ลงไป)

ลงทะเบยีนเรียนตามโครงสราง

หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2555

ยกเวน รายวชิาที่มีการเทยีบเทา

-

นักศึกษารีรหัส*

นักศึกษาโอนยายสาขาวชิา*

ในปการศึกษา 2560

มีรายวชิาเทยีบโอน

ลงทะเบยีนเรียนตามโครงสราง

หลักสูตรเดมิ พ.ศ. 2555

ยกเวน รายวชิาที่มีการเทยีบเทา

ไมมีรายวชิาเทยีบโอน

ลงทะเบียนเรียนตามโครงสราง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมายเหตุ * หมายถงึ  สาขาวชิาฯ จะพิจารณาจากรายวชิาที่จะเทยีบโอนไดของนักศึกษาเปนกรณไีป



การลงทะเบียนเรยีนรายวิชาเลือกในกลุม
• นักศกึษาตองลงทะเบยีนเรยีนอยางนอย 8 วชิา

• สาขาวชิาฯ รับผิดชอบและการนัตีวา ตองเปดรายวชิาอยางนอย 8 วชิาใหนักศกึษาแนนอน

• รายวชิาเลือกไมจําเปนตองเปดทกุวชิา

• บางกลุมวชิาเปดรายวชิาเลอืกในกลุมเพียง 8 วชิาเทานั้น เนื่องจากอาจารยลาศกึษาตอ 

อาจารยเกษยีณ ฯลฯ 

• ควรเลือกเรยีนรายวชิาตามภาคการศกึษาที่เปดใหเรยีนทนัที

• วชิาเลือกบางรายวชิาอาจเปดวันเวลาเดียวกันได ใหเลือกเรยีนตัวใดตัวหนึง่ หากเกดิกรณนีี้ขึน้ 

ไมจัดวาเปนปญหาที่ตองแจงสาขาวชิาฯ



วิชาเลือกในกลุม ES & MIS (เปดรายวิชาอยางจํากัด)
MIS ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3

ปี 2 HR (1) Economics/Marketing (2)

ปี 3 Decision Making (3)
Network (4)

E-Business (5) OM/Finance (6)
Accounting (7)

ปี 4 KM Tech (8)

ES ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3

ปี 2 AI (1)
Security (2)

HCI (3)

ปี 3 Adv. OOP (4)
Semantic Web (5)

Scripting (6)
Mobile (7)

Parallel (8)



คําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน (กรณีปกติ)

เลือกลงทะเบียนตามแผนการเรยีนของแตละชั้นป โดยลงตามลําดับขั้นความสําคัญกอนหลัง ดังนี้

1. วชิาภาษาอังกฤษ

2. วชิาหมวดศกึษาทั่วไป

3. กลุมวชิาเทคโนโลยพีื้นฐาน

4. วชิาบังคับ ที่มผีลตอการออกสหกจิศกึษา

5. วชิาบังคับ

6. วชิาเลอืกในกลุม

7. วชิาเลอืกนอกกลุม

8. วชิาเลอืกเสรี

* ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีสอบซํ้าซอนได เฉพาะนักศึกษาป 3 ขึ้นไป



คําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน (กรณีไมปกติ)

โดยปกติไมมีรูปแบบตายตัว แลวแตกรณ ี

1. กรณเีรียนไมตามแผน เน่ืองจากตดิ F มา หรือไมลงทะเบียนเรียน เพราะเกรดตก

o ถารายวชิาตารางเรียนชนกัน ใหเลอืกลงรายวชิาที่มีผลตอการออก COOP กอน

o เลอืกลงรายวชิาที่มีภาคทฤษฎแีละปฏบัิตกิอน เพราะมีหลายชวงเวลาที่ตองเรียน

2. กรณตีดิโปร

o สาขาไมมีธรรมเนียมใหนักศึกษามาขอเกรด อาจารยทุกทานจะดูแลนักศึกษาเปนพิเศษเอง 

หากนักศึกษามาปรึกษา

o ใหเลอืกลงรายวชิาที่ตดิ F กอน  เพ่ือ รีเกรด 

o ใหเลอืกลงวชิาที่ชวยดงึเกรดข้ึนมา 

แนวทางที่ดทีี่สุด!!!

นักศกึษาควรมาพบอาจารยที่ปรกึษา/สาขาวชิาฯ เพื่อวางแผนการเรยีน



เงื่อนไขบังคบักอนออกสหกิจศึกษา

นักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ีอยางครบถวนจึงจะมีสิทธิออกสหกิจศึกษา

 สอบผานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre-coop)

 มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดทาย กอนสมัครงาน
สหกิจศึกษา (ไมพิจารณาระดับคะแนนเฉล่ียในรายวิชาเอกวาต่ํากวา 2.00 หรือไม)

 ผานเง่ือนไขวิชาการที่สาขาวิชากําหนด คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามรายวิชา
กอนออกสหกิจศึกษาของกลุมวิชาที่นักศึกษาสังกัด และไดรับเกรดทุกวาไมต่ํากวา F

 และเง่ือนไขอื่น ๆ เปนไปตามขอบังคับมทส วาดวยสหกิจศึกษา



รายวิชากอนออกสหกิจศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)



รายวิชากอนออกสหกิจศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)



การแจงสําเรจ็การศึกษา

นักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ีอยางครบถวนจึงจะมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา

 เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอสําเร็จการศึกษา

 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 
2.00 และไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียในรายวิชาเอกไมต่ํากวา 2.00

 นักศึกษาตองมีผลสอบภาษาองักฤษ  ซึ่งเทคโนธานีเปนผูจัดสอบ



การแจงสําเรจ็การศึกษา

นักศึกษาที่ประสงคหรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษา 

 นักศึกษาตองแจงสําเร็จการศึกษาที่ระบบ REG SUT ภายใน 5 สัปดาหหลังจาก

เปดภาคการศึกษา

 กรณีไมไดแจงสําเร็จการศึกษาตามที่กาํหนด ใหติดตอศูนยบริการการศึกษา

 การแจงสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด ๆ หากไมสําเร็จการศึกษา 

ตองดําเนินการแจงสําเร็จการศึกษาใหม



ปญหาในการจัดตารางเรียน
1.สาขาวชิาฯ ตองรอตารางวชิาศึกษาทั่วไป และภาษาอังกฤษกอนการจัดตารางสอน

2.รายวชิาที่รับผดิชอบโดยอาจารยนอกสาขาวชิา

วันเวลาสอนเปลี่ยนแปลงไดยาก เพราะอาจารยทานน้ัน  ตองรับผดิชอบสอนสาขาวชิาฯ ของทานเองดวย

3.หองแลบไมวางใหเรียนในวันเวลาที่ตองการ

4.เวลาที่สามารถจัดตารางสอนไดอยูแค 9 ชวง คอื 

จันทร ถงึ ศุกรเชา และตองจัดใหกับนักศึกษาทุกช้ันป

5. อาจารยหน่ึงทานสอนกันคนละหลายวชิา ตองคํานึงถงึภาระงานของอาจารยวา  จะสอนไหวหรือไม 

6. การจัดตารางสอน ตองคํานึงถงึผูเรียนสวนใหญเปนหลัก ไมสามารถยายตารางใหเฉพาะบางคนได เพราะ

การยายไปชวงอื่น ก็ตองคํานึงวาจะมีผลกระทบตอผูเรียนคนอื่นหรือไม





วิธีการแจงปญหาเรื่องการลงทะเบียนเรยีน
1. นักศึกษาแจงรายวิชาท่ีตองการลงทะเบยีนเรยีนในภาคถัดไป 

(ในกรณเีปนรายวิชาท่ีไมมใีนแผน) ผาน Google Sheets ซึ่ง

ประกาศทางเฟสบุคของสาขา

2. นักศึกษาดูวันเวลาเรยีนใน http://reg.sut.ac.th ได 1 สัปดาห 

กอนวันลงทะเบยีนเรยีน เพื่อวางแผนการเรยีน

3. นักศึกษาแจงปญหาการลงทะเบยีนเรยีนผาน Google Sheets 

ซึ่งประกาศทางเฟสบุคของสาขา

4. หากเปนปญหาท่ีสาขาวิชาฯ แกไขได จะดําเนนิการปรับเปล่ียน

ให แตถาแกไขไมได จะแจง/ประกาศทางเฟสบุคอกีครั้ง

5. หากเกดิปญหา สาขาจะนัดประชุม เพื่อรับฟงแนวทางการ

ลงทะเบยีนเรยีน พรอมซักถามขอสงสัยได ในวันเปดเรยีนตามท่ี

ทางสาขาวิชาฯ นัด

ปญหาที่พบในการ

ประกาศ คอื

นักศกึษาไมอาน

ขอความอยางละเอยีด

ทําใหไมสามารถ

แกปญหาใด ๆ ไดทัน

กอนลงทะเบียนเรยีน



ปรัชญาของสาขาไอที

• ตลอดเวลาที่ผานมา สาขาวิชาฯ พยายามชวงนักศึกษาอยางเต็มที่ ถาสามารถ
ชวยได

• สาขาวิชาฯ อยูกันแบบครอบครัว อาจารยทุกทานพรอมใหคําปรึกษานักศึกษา 

• หากนักศึกษามีปญหา ควรรีบมาปรึกษาอาจารยกอนจะสายเกินแก
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