
ก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียนส ำหรับนิสิตภำคนอกเวลำ 
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ 

ภำคกำรศึกษำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2559 (ทวิภำค) 
วันที่ 16 พ.ย. 2559 

เวลำ 8.00 น. 
ถึง  วันที่ 25 พ.ย. 2559 

 

นิสิตทุกช้ันปี ทุกระดับการศึกษารวมทั้งนิสิตที่จะกลับเข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 
ยกเว้นนิสิตที่ขอส าเรจ็การศึกษาไว้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
-แสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปลาย ปกีารศึกษา 2559 ได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.reg.chula.ac.th 

ค าเตออน 
1 นิสิตแต่ละคนสามารถยอนยันการแสดงความจ านงของลงทะเบียนเรียนได้คนละหนึ่งครั้งเท่านั้น 
       โปรดตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการบันทึกรายวิชาใหถู้กต้องเรียบร้อยก่อนท าการยอนยัน 
2. เมอ่อนิสิตท าการยอนยันไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขขอ้มูลใดๆ ได้อีกจนกวา่จะเปิดภาคการศึกษา 
       ในก าหนดการเพิ่ม – ลดรายวิชา และเปลี่ยนตอนเรียน นิสิตจึงจะด าเนินการได้ 

 

วันที่ 19 - 23 ธ.ค. 2559 
 
 
วันที่ 19 – 25 ธ.ค. 2559 

นิสิตทุกคนท่ีแสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 
-ตรวจสอบและรับทราบผลการแสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน (CR74) ได้ที่เว็บไซต ์

 https://www.reg.chula.ac.th ในหัวข้อขอ้มูลส่วนบุคคล รายการผลการแสดงความจ านงฯ (CR74 & CR8) 

-ช าระค่าเล่าเรียนผา่นธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
       ทั้งนี้นิสิตต้องช าระค่าเล่าเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น มิฉะนั้นผลการลงทะเบียนจะถกูยกเลิก 

       (นิสิตสามารถติดตามรายละเอยีดของการช าระค่าเล่าเรียน ได้ที่เว็บไซต์   https://www.reg.chula.ac.th 

       หวัข้อค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการช าระค่าเล่าเรียน  นิสิตสามารถสอบถามรายละเอยีดได้ที่ 
       ส านักงานการทะเบยีนฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-0022 และ 0-2218-0004-5) 

        นิสิตรหัส  56, 57, 58   ช าระเงินค่าเล่าเรียนจ านวนเงิน  23,000 บาท 
วันที่ 19 - 25 ธ.ค. 2559 
 

-ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ให้นิสิตพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน ได้ที่ URL 

http://payment.acc.chula.ac.th/Fee/Student และน าไปติดต่อช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด         
ทุกสาขา (นิสิตสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการใช้ระบบช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ https://it.cbs.chula.ac.th)  

    นิสิตรหัส 56, 57   ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  15,000  บาท 
   นิสิตรหัส 58        ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  50,000 บาท 

 (ให้นิสิตเก็บหลักฐานการช าระเงินส่วนของนิสิตไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงและติดต่อขอรับใบเสร็จเมอ่อเปิดภาคการศึกษา หากพ้นก าหนด
ช าระเงิน นิสิตต้องมาช าระค่าธรรมเนียมพร้อมค่าปรับที่หลักสูตรด้วยตนเองเท่านั้น)   

วันพุธที่ 4 ม.ค.  2560 - เปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย   ปีการศึกษา 2559 
วันที่  4 ม.ค.  2560 

เวลำ 8.00 น. 
ถึงวันที่ 13 ม.ค. 2560 

(กำรลงทะเบียนเรียนสำย
นิสิตต้องช ำระค่ำเล่ำเรียนให้
เสร็จสิ้นภำยใน  15.00 น.) 

-นิสิตลงทะเบียนเรียนสาย – เพ่ิม – ลดรายวิชา และเปลี่ยนตอนเรียน ที่เว็บไซต ์
https://www.reg.chula.ac.th (นิสิตสามารถติดตามค าแนะน าในการลงทะเบยีนเรยีนสาย เพิ่ม – ลดรายวิชา 
และเปลี่ยนตอนเรียนได้จากเว็บไซต์ ในหัวข้อคู่มออการลงทะเบยีน) 

ค ำเตือน 
นิสิตต้องตรวจสอบผลการลงทะเบยีนเรียนทันทีทุกครั้ง หลังจากท่ี 

ท าการลงทะเบยีนเรยีนสาย เพิ่ม ลดรายวิชา  หรออเปลีย่นตอนเรียนผ่านอินเตอรเ์น็ต 
   ก าหนดเวลาช าระค่าเล่าเรียนสาย ท่ีฝ่ายการเงิน ส านักงานการทะเบียน ในวันท าการ เวลา 8.30-12.00 และ  
13.00-15.00น. 

วันที่ 4 – 27 ม.ค. 2560 นสิิตขอตรวจสอบรายชื่อทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนใน CR52 คร้ังที่ 1 และครั้งที่ 2 ที่อาจารย์ผู้สอน 
 

 

 ค่าปรับส าหรับการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาย 
            - ช าระเงินภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา      1,000 บาท 
           -  ช าระเงินภายหลังสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา                       2,000 บาท 

 ค่าปรับส าหรับการช าระค่าเล่าเรียนสาย (ตามประกาศจุฬาฯ ที่ www.reg.chula.ac.th) (หัวข้อค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

 

https://www.reg.chula.ac.th/
https://www.reg.chula.ac.th/
https://www.reg.chula.ac.th/
http://payment.acc.chula.ac.th/Fee/Student
https://www.reg.chula.ac.th/
http://www.reg.chula.ac.th/


 
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
ประจ ำภำคกำรศึกษำปลำย ปีกำรศึกษำ 2559 
ตำรำงเรียน IT - EXEC (รุ่นที่ 22,23) ปี 3-4 

(เปิดเรียนวันพุธที่ 4 มกรำคม 2560 – อังคำรที่ 23 พฤษภำคม 2560)  
 

วัน  เวลำ วิชำ ตอนเรียน อำจำรย์ผู้สอน ห้องเรียน 

AR 

AR 

2600712 Special Project I 

2600713 Special Project II 

06 

06 

  

 

ตำรำงเรียน IT - EXEC รุ่น  24 ปี 2 
(เปิดเรียนวันพุธที่ 4 มกรำคม 2560 – อังคำรที่ 23 พฤษภำคม 2560)  

 

วัน / เวลำ วิชำ ตอนเรียน อำจำรย์ผู้สอน ห้องเรียน 

จันทร์ 

อังคาร 

พฤหัสบด ี

ศุกร ์

18.00 – 21.00 น. 

2603620 IT BUS TRANS 

2603626 INTE STAT TECH BUS 

2603625 IT PROJ MGT 

2603691 ADV KDD 

(ส าหรับแผน ข  เลออก 3 วิชา) 

06 

06 

06 

06 

 

อ.ดร. วัชรา  จันทาทับ 

รศ.ดร. สุพล   ดรุงค์วัฒนา 

อ. ดร. ธนัย  ชรินทร์สาร 

ผศ.ดร. จันทร์เจา้  มงคลนาวิน 
  

606 

606 

606 

205/9 

อังคาร 

-  

 18.00 – 21.00 น. 

2603636 RES METH IT BUS 

2600811 THESIS 

( ส าหรับ แผน ก ) 

06 

06 

ผศ.ดร. ชัชพงศ์  ตั้งมณี 

- 

607 

พุธ 

18.00 – 21.00 น. 

2604501 FINANCIAL MGT 

(เรียนทุกคน ทัง้แผน ก และ ข) 

06 อ.ดร. นาถฤดี  ศุภกิจจารักษ์ 

อ.ดร. รัฐชัย  ศีลาเจรญิ 

606 

 
หมำยเหตุ I : นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำในหลักสูตรในภำคกำรศึกษำปลำย (นับรวมวิชำสอบประมวลควำมรู้)  
ให้นิสิตขอส ำเร็จศึกษำประจ ำภำคปลำย 2559  ที่ https://www. reg.chula.ac.th ภำยใต้หัวข้อ “ขอส ำเร็จกำรศึกษำ” 
ในช่วงขอส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำภำคปลำย 2559 (13 ก.พ.-24 มี.ค.60)  (ตำมก ำหนดกำรของส ำนักงำนกำรทะเบียนฯ)  
หมำยเหตุ  II : นิสิตต้องตรวจสอบก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียนจำกเว็บไซต์ส ำนักงำนกำรทะเบียนฯ เป็นหลัก ท่ี 
https://www.reg.chula.ac.th  เพ่ือป้องกันควำมคลำดเคลื่อนในก ำหนดกำรต่ำงๆ  

            

https://www.reg.chula.ac.th/

