
ก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียนส ำหรับนิสติ 
หลักสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงธุรกจิ 

ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2559 (ระบบทวิภำค) 
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 

เวลา 8.00 น. 
ถึง  วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

 

- แสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ได้ท่ี
เว็บไซต์  https://www.reg.chula.ac.th 
(ยกเว้นนิสิตท่ีขอส ำเร็จกำรศึกษำไว้ใน ภำคกำรศึกษำปลำยหรือภำคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 

ค ำเตือน 
1. นิสิตแต่ละคนสำมำรถยืนยันกำรแสดงควำมจ ำนงขอลงทะเบียนรียนได้คนละหนึ่งครั้งเท่ำนั้น โปรด

ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลกำรบันทึกรำยวิชำใหถู้กต้องเรียบร้อยก่อนท ำกำรยืนยัน 
2   เมื่อนิสิตท ำกำรยืนยันไปแล้ว จะไมส่ำมำรถแก้ไขขอ้มูลใด ๆ ได้อีกจนกว่ำจะเปิดภำคกำรศึกษำ ใน    
ก ำหนดกำรเพิ่ม – ลดรำยวิชำ และเปลี่ยนตอนเรียน นิสิตจึงจะด ำเนินกำรได้ 

 

 
วันที่ 22 –  27 กรกฎาคม 2559 
 
 
 

นิสิตทุกคนท่ีแสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 

- ตรวจสอบและรับทราบผลการแสดงความจ านงขอลงทะเบียนเรียน (CR 74)  
ได้ท่ีเว็บไซต์  https://www.reg.chula.ac.th ในหัวข้อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล รายการผลการแสดงความจ านงฯ  
(CR74 & CR8) 

- ช าระค่าเล่าเรียน ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
(ทั้งนี้นิสิตต้องช ำระเงินภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดเท่ำน้ัน มิฉะนั้นผลกำรลงทะเบยีนเรยีนจะถูกยกเลิก)  

       (นิสิตสามารถติดตามรายละเอียดของการช าระค่าเล่าเรียนได้ท่ีเว็บไซต์  https://www.reg.chula.ac.th  หัวข้อ
ประกาศการช าระเงินค่าเล่าเรียน ระบบการศึกษาทวิภาค  กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับช าระค่าเล่าเรียนสามารถสอบถาม
รายละเอียดได้ท่ีส านักงานการทะเบียนฯ โทร. 0-2218-0022 และ 0-2218-0004-5)  

นิสิตรหัส 56,57,58  ช าระเงินค่าเล่าเรียนจ านวนเงนิ    23,000 บาท  
วันที่ 22 – 27 กรกฎาคม  2559 
 

-ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ให้นิสิตพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน ได้ท่ี URL  
http://payment.acc.chula.ac.th/Fee/Student และน าไปติดต่อช าระเงินท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
มหาชน ทุกสาขา  (นิสิตสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการใช้ระบบช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากเว็บไซต์หลักสูตร) 

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

(ให้นิสิตเก็บหลักฐานการช าระเงินส่วนของนิสิตไวเ้ป็นหลักฐานอ้างอิงและติดต่อขอรับใบเสร็จเมื่อเปิดภาคการศึกษา  
หากพ้นก าหนดช าระเงิน นิสิตต้องน าเงินมาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาพร้อมค่าปรับท่ีคณะฯเท่าน้ัน) 

วันจันทร์ที ่ 8 สิงหาคม  2558 - เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น   ปีการศึกษา 2559 
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 

เวลา 8.00 น. 
ถึงวันที่ 19 สิงหาคม  2559 

 

- ลงทะเบียนเรียนสาย เพ่ิม - ลดรายวิชา และเปลี่ยนตอนเรียน ทางอินเตอร์เน็ต ได้ท่ีเว็บไซต์  
https://www.reg.chula.ac.th (นิสิตสามารถติดตามค าแนะน าการลงทะเบียนเรียนสาย การเพิ่ม – ลดรายวิชาและ
เปลี่ยนตอนเรียนได้จากเว็บไซต์  ในหัวข้อคู่มือการลงทะเบียนเรียน) 

นิสิตต้องตรวจสอบผลกำรลงทะเบียนทันทีทุกครั้งหลังจำกท่ีท ำกำร 
ลงทะเบียนเรียนสำย เพิ่ม – ลดรำยวชิำ หรือเปล่ียนตอนเรียน ผ่ำนอินเตอร์เน็ต 

การลงทะเบียนเรียนสายนิสิตต้องช าระค่าเล่าเรียนท่ีฝ่ายการเงิน อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ให้เสร็จสิ้นภายในวันท าการ 
ก่อนเวลา 15.00 น. 

- นิสิตขอตรวจสอบรายวิชาทุกวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนใน CR 52 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/
http://payment.acc.chula.ac.th/Fee/Student
https://www.reg.chula.ac.th/
http://www.reg.chula.ac.th/


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
(เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม – วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559) 

ตารางเรียน IT - EXEC  (รุ่นที่ 24) 
 

วัน  เวลา วิชา ห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน 

อังคาร 
18.00-21.00 

จันทร์ 
  18.00 - 21.00 

พุธ 
18.00 – 21.00 

พฤหัสบด ี
18.00 - 21.00 

2601511  FIN MNGL ACCTG 
 
2603617  INFO SYS MGT 
 
2603618  MGT IT 
 
2605501  MARKETING  MGT 

06 
 

06 
 

06 
 

06 

ผศ. ดร. พงศ์พรต  ฉัตราภรณ ์
ผศ. ดร. วชิระ  บุณยเนตร 
ผศ. ดร. ชัชพงศ์  ตั้งมณี 
ผศ. ดร. พิมพ์มณี  รตันวิชา 
อาจารย์ ดร. วัชรา  จันทาทับ 
 
รศ.ม.ล. สาวิกา  อุณหนันท์ 
 

208 
 

208 
 

208 
 

208 

ตารางเรียน  IT - EXEC (รุ่นที่ 23) 
 
วัน  เวลา วิชา ตอนเรียน อาจารยผ์ู้สอน ห้องเรียน 

จันทร์  
18.00 – 21.00 

2602654  LNG ORG KNOW MGT 06   รศ. ดร.มงคลชัย  วิริยะพินิจ 606 

ศุกร ์
18.00 – 21.00 

2603691  ADV KDD 
 

06 ผศ.ดร.จันทร์เจ้า มงคลนาวิน 205 
ศูนย์คอมตึก 9

ช้ัน 2 

AR 
AR 
AR 

2600896  COMPREHENSIVE EXAM 
2600712  SPECIAL PROJECT I 
2600713  SPECIAL PROJECT II 

06 
06 
06 

  

ตารางเรียน IT - EXEC (รุ่นที่ 21,22) 
 

วัน  เวลา วิชา ตอนเรียน อาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน 

AR 
AR 

2600712 Special Project I 
2600713 Special Project II 

06 
06 

  

 

หมายเหตุ I : นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในหลักสูตรในภาคการศึกษานี้ (นับรวมวิชาสอบประมวล
ความรู้)  ให้นิสิตขอส าเร็จศึกษาประจ าภาคต้น 2559  ที่ https://www. reg.chula.ac.th ภายใต้หัวข้อ “ขอ
ส าเร็จการศึกษา” ในช่วงขอส าเร็จการศึกษา(ตามก าหนดการของส านักงานการทะเบียนฯ)  
 
หมายเหตุ  II : นิสิตต้องตรวจสอบก าหนดการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าอีกคร้ังจากเว็บไซต์ส านักทะเบียนฯ เป็น
หลัก ท่ี https://www.reg.chula.ac.th  เพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อนในก าหนดการต่างๆ 
 

 
 

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

