นิสิต IT - ภาคปกติ สามารถดูกาหนดการลงทะเบียนเรียนได้ ที่
https ://www.reg.chula.ac.th

(ภายใต้ หัวข้ อ นิสิตระบบทวิภาค : กาหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้ น ปี การศึกษา2561)
(ตั้งแต่ ร่ ุ น 23-26 ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์ เน็ต ตั้งแต่ วนั ที่ 20 มิถุนายน – 29 มิถุนายน 2561)
คำเตือน เมื่อนิสิตทำกำรยืนยันไปแล้ ว จะไม่ สำมำรถแก้ ไขข้ อมูลใดๆ ได้ อีก จนกว่ ำจะถึง
เวลำแสดงควำมจำนงขอลงทะเบียนเรียนในครั้งต่ อไป

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
เปิ ดเรียนวันอังคารที่ 14 สิ งหาคม – วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
ตารางเรียน IT -ภาคปกติ รุ่น 27 ภาคต้ น 2561
วัน เวลา
จันทร์
13.00-16.00
ศุกร์
09.00-12.00
พฤหัสบดี
09.00-12.00
ศุกร์
13.00-16.00

วิชา
2602614 ORG MGT DGTL AGE

ตอนเรียน
อาจารย์ ผ้ ูสอน
1
รศ.ดร. พัชสิ รี ชมภูคำ

ห้ องเรียน
609/8

2603614 INFO SYS DEV

1

รศ.ดร.อัษฎำพร ทรัพย์สมบูรณ์

107/3

2603615 ORG DATA MGT

1

อ.ดร.วัชรำ จันทำทับ

204/9

2603632 STAT ANAL FOR BUS

1

อ.ดร.อัคริ นทร์ ไพบูลย์พำนิช

305/8

หมายเหตุ : เฉพำะนิสิตรุ่ น 27 (รุ่ นใหม่) ลงทะเบียนเรี ยนทำงอินเทอร์เน็ตได้ต้ งั แต่วนั ที่ 19 – 23 กรกฎำคม
2561 และชำระค่ำเล่ำเรี ยนผ่ำน Application CU NEX ตั้งแต่ 19-30 ก.ค.61 (นิสิตสำมำรถดูกำหนดกำรได้
ที่ https://www.reg.chula.ac.th ภำยใต้หวั ข้อระบบทวิภำค กำหนดกำรลงทะเบียนเรี ยนและลงทะเบียน
แรกเข้ำ (นิสิตใหม่) ระดับบัณฑิตศึกษำ ภำคกำรศึกษำต้น ปี กำรศึกษำ 2561)
(หลักสู ตรฯ จะแจ้งกำหนดกำรแนะนำกำรลงทะเบียนเรี ยนและลงทะเบียนแรกเข้ำให้นิสิตทรำบอีกครั้ง
ก่อนวันลงทะเบียนเรี ยน ในช่วงวันอบรมปรับพื้นฐำน หรื อที่ http://it.cbs.chula.ac.th)

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
เปิ ดเรียนวันอังคารที่ 14 สิ งหาคม – วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
ตารางเรียน IT – ภาคปกติ รุ่น 26 ภาคต้ น 2561
วัน เวลา
อังคำร
13.00-16.00
พฤหัสบดี
13.00-16.00
ศุกร์
09.00-12.00
พุธ
09.00-12.00

วิชา
2603620 IT BUS TRANS
2603625 IT PROJ MGT

2603691 ADV KDD
(สำหรับแผน ข)
2603636 RES METH IT BUS
2600811 THESIS
(สำหรับแผน ก)
อังคำร
2605501 MARKETING MGT
09.00 – 12.00
(เรี ยนทุกคน ทั้งแผน ก และ ข)

ตอนเรียน
อาจารย์ ผ้ ูสอน
1
ผศ.ดร.บุรัชย์ ภัทรโกศล

ห้ องเรียน
608/8

1

ผศ.ดร.ถำวร อำนุภำพไตรรงค์

607/8

1

ผศ.ดร.จันทร์เจ้ำ มงคลนำวิน

205/9

1
1

ผศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี
-

610/8

1

รศ.ม.ล.สำวิกำ อุณหนันท์

609/8

ตารางเรียน IT – ภาคปกติ รุ่น 25-23 ภาคต้น 2561
วัน เวลา
AR
AR
AR
หมายเหตุ :

วิชา
2600712 SPECIAL PROJECT I
2600713 SPECIAL PROJECT II
2600811 THESIS (เฉพำะนิสิตแผน ก)

ตอนเรียน
1
1
1

อาจารย์ ผ้ ูสอน

1. นิสิตต้องตรวจสอบกำหนดกำรต่ำงๆ ล่วงหน้ำอีกครั้งจำกเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ เป็ นหลักที่
https://www.reg.chula.ac.th เพื่อป้ องกันควำมคลำดเคลื่อนในรำยละเอียดต่ำงๆ
2. นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรำยวิชำในหลักสูตรในภำคกำรศึกษำนี้ (นับรวมวิชำสอบประมวลควำมรู ้) ให้
นิสิตขอสำเร็ จศึกษำที่ https://www.reg.chula.ac.th ภำยใต้หวั ข้อ “ขอสำเร็ จกำรศึกษำ” ในช่วงขอสำเร็ จกำรศึกษำ
ประจำภำคต้น 2561 (กำหนดกำรตำมปฏิทินกำรศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2561 ของสำนักงำนกำรทะเบียนฯ)
3. เปลี่ยนแปลงวิธีชำระค่ำเล่ำเรี ยนโดยชำระผ่ำน CU NEX Mobile application ได้ 3 ช่องทำง ติดตำมรำยละเอียด
ที่ https://www.reg.chula หัวข้อเปลี่ยนแปลงวิธีกำรชำระค่ำเล่ำเรี ยน ภำคกำรศึกษำต้น ปี กำรศึกษำ 2561

ห้ องเรียน

