กำหนดกำรลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตภำคนอกเวลำ
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ
ภำคกำรศึกษำภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2560 (ทวิภำค)
วันที่ 22 พ.ย. 2560
เวลำ 8.00 น.
ถึง วันที่ 1 ธ.ค. 2560

นิสิตทุกชั้นปี ทุกระดับการศึกษารวมทั้งนิสิตที่จะกลับเข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
ยกเว้นนิสิตที่ขอสาเร็จการศึกษาไว้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
-แสดงความจานงขอลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ได้ที่เว็บไซต์
https://www.reg.chula.ac.th
คาเตออน
1 นิสิตแต่ละคนสามารถยอนยันการแสดงความจานงของลงทะเบียนเรียนได้คนละหนึ่งครั้งเท่านั้น
โปรดตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการบันทึกรายวิชาให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนทาการยอนยัน
2. เมอ่อนิสิตทาการยอนยันไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้อีกจนกว่าจะเปิดภาคการศึกษา
ในกาหนดการเพิ่ม – ลดรายวิชา และเปลี่ยนตอนเรียน นิสิตจึงจะดาเนินการได้

วันที่ 25 - 29 ธ.ค. 2560

นิสิตทุกคนที่แสดงความจานงขอลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
-ตรวจสอบและรับทราบผลการแสดงความจานงขอลงทะเบียนเรียน (CR74) ได้ที่เว็บไซต์
https://www.reg.chula.ac.th ในหัวข้อข้อมูลส่วนบุคคล รายการผลการแสดงความจานงฯ (CR74 )
วันที่ 25 ธ.ค.60–1 ม.ค. 61 -ชาระค่าเล่าเรียนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ
ทั้งนี้นิสิตต้องชาระค่าเล่าเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น มิฉะนั้นผลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก
(นิสิตสามารถติดตามขั้นตอนการชาระค่าเล่าเรียนจากประกาศการชาระค่าเล่าเรียน ได้ที่เว็บไซต์

https://www.reg.chula.ac.th
กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการชาระค่าเล่าเรียน นิสิตสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สานักงานการทะเบียนฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-0022 และ 0-2218-0004-5)

วันที่ 25 ธ.ค.60- 7 ม.ค.61
(วันสุดท้ำย ชำระเงินก่อน
23.00 น.)

นิสิตรหัส 57, 58, 59 ชาระเงินค่าเล่าเรียนจานวนเงิน 23,000 บาท
-ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นิสิตพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิน ได้ที่ URL
http://payment.acc.chula.ac.th/Fee/Student และนาไปติดต่อชาระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด

ทุกสาขา (นิสิตสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการใช้ระบบชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ https://it.cbs.chula.ac.th)
หรออชาระเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรออ Easy Net โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามตัวอย่างของงานการเงินคณะฯ

นิสิตรหัส 57, 58 ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
นิสิตรหัส 59
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,000 บาท
(ให้นิสิตเก็บหลักฐานการชาระเงินส่วนของนิสิตไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงและติดต่อขอรับใบเสร็จเมอ่อเปิดภาคการศึกษา หากพ้นกาหนด
ชาระเงิน นิสิตต้องมาชาระค่าธรรมเนียมพร้อมค่าปรับที่หลักสูตรด้วยตนเองเท่านั้น)

วันจันทร์ที่ 8 ม.ค. 2561
วันที่ 8 ม.ค. 2561
เวลำ 8.00 น.
ถึงวันที่ 19 ม.ค. 2561
(กำรลงทะเบียนเรียนสำย
นิสิตต้องชำระค่ำเล่ำเรียนให้
เสร็จสิ้นภำยใน 15.00 น.)

- เปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
-นิสิตลงทะเบียนเรียนสาย – เพิ่ม – ลดรายวิชา และเปลี่ยนตอนเรียน ที่เว็บไซต์
https://www.reg.chula.ac.th (นิสิตสามารถติดตามคาแนะนาในการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม – ลดรายวิชา
และเปลี่ยนตอนเรียนได้จากเว็บไซต์ ในหัวข้อคู่มออการลงทะเบียน)
คำเตือน
นิสิตต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนทันทีทุกครั้ง หลังจากที่
ทาการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ลดรายวิชา หรออเปลีย่ นตอนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
กาหนดเวลาชาระค่าเล่าเรียนสาย ที่ฝ่ายการเงิน สานักงานการทะเบียน ในวันทาการ เวลา 8.30-12.00 และ
13.00-15.00น.
วันที่ 8 ม.ค. – 2 ก.พ. 2561 นิสิตขอตรวจสอบรายชื่อทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใน CR52 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ที่อาจารย์ผู้สอน
 ค่าปรับสาหรับการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาย
- ชาระเงินภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
1,000 บาท
- ชาระเงินภายหลังสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
2,000 บาท
 ค่าปรับสาหรับการชาระค่าเล่าเรียนสาย (ตามประกาศจุฬาฯ ที่ www.reg.chula.ac.th)

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ
ประจำภำคกำรศึกษำปลำย ปีกำรศึกษำ 2560
ตำรำงเรียน IT - EXEC (รุ่นที่ 23,24) ปี 3-4
(เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 8 มกรำคม 2561 – อังคำรที่ 22 พฤษภำคม 2561)
วัน เวลำ

วิชำ

ตอนเรียน

AR

2600712 Special Project I

06

AR

2600713 Special Project II

06

AR

2600811 THESIS (เฉพาะแผน ก)

06

อำจำรย์ผู้สอน

ห้องเรียน

หมำยเหตุ I : นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรในภำคกำรศึกษำปลำย (นับรวมวิชำสอบประมวลควำมรู้) ให้นิสิตขอ
สำเร็จศึกษำประจำภำคปลำย 2560 ที่ https://www. reg.chula.ac.th ภำยใต้หัวข้อ “ขอสำเร็จกำรศึกษำ” ในช่วงขอ
สำเร็จกำรศึกษำประจำภำคปลำย 2560 (19 ก.พ.- 30 มี.ค.61) ติดตำมกำหนดกำรของสำนักงำนกำรทะเบียนฯ

ตำรำงเรียน IT - EXEC รุ่น 25 ปี 2
(เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 8 มกรำคม 2561 – อังคำรที่ 22 พฤษภำคม 2561)
วัน / เวลำ

วิชำ

ตอนเรียน

อำจำรย์ผู้สอน

ห้องเรียน

จันทร์

2603620 IT BUS TRANS

06

ผศ. ดร. บุรัชย์ ภัทรโกศล

606

พฤหัสบดี

2603625 IT PROJ MGT

06

อ. ธนัท กิจเจริญ

606

2603691 ADV KDD

06

ผศ.ดร. จันทร์เจ้า มงคลนาวิน

301/9

2603626 INTE STAT TECH BUS

06

รศ.ดร. สุพล ดุรงค์วัฒนา

510/8

06

รศ.ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์

606

ศุกร์
18.00 – 21.00 น.
เสาร์
9.00 – 12.00 น.
อังคาร
18.00 – 21.00 น.

( เลออกเรียน 3 วิชา )
2605501 MARKETING MGT
( เรียนทุกคน )

หมำยเหตุ II : นิสิตต้องตรวจสอบกำหนดกำรลงทะเบียนเรียนจำกเว็บไซต์สำนักงำนกำรทะเบียนฯ ล่วงหน้ำเป็นหลัก ที่
https://www.reg.chula.ac.th เพื่อป้องกันควำมคลำดเคลื่อนในกำหนดกำรต่ำงๆ

