
นิสิต IT - ภาคปกติ สามารถดูก าหนดการลงทะเบียนเรียนได้ที ่ 
https ://www.reg.chula.ac.th 

(ภายใต้หัวข้อ นิสิตระบบทวิภาค : ก าหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา2561) 
(ตั้งแต่รุ่น 23-26  ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วนัที ่20 มิถุนายน – 29 มิถุนายน 2561) 

 

    ค ำเตือน      เมื่อนิสิตท ำกำรยนืยนัไปแล้ว จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้อีก จนกว่ำจะถงึ 
                      เวลำแสดงควำมจ ำนงขอลงทะเบียนเรียนในคร้ังต่อไป 

  

 
คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ 
เปิดเรียนวนัองัคารที ่14 สิงหาคม – วนัองัคารที ่18 ธันวาคม 2561  

ตารางเรียน IT -ภาคปกติ รุ่น 27  ภาคต้น 2561 
วนั  เวลา วชิา ตอนเรียน อาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน 

จนัทร์ 
13.00-16.00 

2602614 ORG MGT DGTL AGE 1 รศ.ดร. พชัสิรี  ชมภูค ำ 609/8 

ศุกร์ 
09.00-12.00 

2603614  INFO SYS DEV 1 รศ.ดร.อษัฎำพร  ทรัพยส์มบูรณ์ 
 

107/3 

พฤหสับดี 
09.00-12.00 

2603615 ORG DATA MGT 
 

1 อ.ดร.วชัรำ  จนัทำทบั 204/9 

ศุกร์ 
13.00-16.00 

2603632 STAT ANAL FOR BUS 1 อ.ดร.อคัรินทร์  ไพบูลยพ์ำนิช 
 

305/8 

 
หมายเหตุ :  เฉพำะนิสิตรุ่น 27 (รุ่นใหม่) ลงทะเบียนเรียนทำงอินเทอร์เน็ตไดต้ั้งแต่วนัท่ี 19 – 23 กรกฎำคม 
2561 และช ำระค่ำเล่ำเรียนผำ่น Application CU NEX  ตั้งแต่ 19-30 ก.ค.61  (นิสิตสำมำรถดูก ำหนดกำรได้
ท่ี https://www.reg.chula.ac.th  ภำยใตห้วัขอ้ระบบทวิภำค  ก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียน
แรกเขำ้ (นิสิตใหม่) ระดบับณัฑิตศึกษำ ภำคกำรศึกษำตน้ ปีกำรศึกษำ 2561) 

 

(หลกัสูตรฯ จะแจง้ก ำหนดกำรแนะน ำกำรลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียนแรกเขำ้ใหนิ้สิตทรำบอีกคร้ัง
ก่อนวนัลงทะเบียนเรียน ในช่วงวนัอบรมปรับพ้ืนฐำน หรือท่ี http://it.cbs.chula.ac.th)  
 

 



 

คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ 

เปิดเรียนวนัองัคารที ่14 สิงหาคม – วนัองัคารที ่18 ธันวาคม 2561  
ตารางเรียน IT – ภาคปกติ รุ่น 26  ภาคต้น 2561 

วนั  เวลา วชิา ตอนเรียน อาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน 

องัคำร 
13.00-16.00 
พฤหสับดี 
13.00-16.00 

ศุกร์ 
09.00-12.00  

2603620 IT BUS TRANS  
 
2603625 IT PROJ MGT 
 
2603691 ADV KDD 

(ส ำหรับแผน ข) 

1 
 

1 
 

1 
 

ผศ.ดร.บุรัชย ์ ภทัรโกศล 
 
ผศ.ดร.ถำวร  อำนุภำพไตรรงค ์
 
ผศ.ดร.จนัทร์เจำ้  มงคลนำวิน 

608/8 
 

607/8 
 

205/9 
 

พุธ 
09.00-12.00 

2603636 RES METH IT BUS 
2600811 THESIS 

(ส ำหรับแผน ก) 

1 
1 

ผศ.ดร.ชชัพงศ ์ ตั้งมณี 
- 

610/8 

องัคำร 
09.00 – 12.00 

2605501 MARKETING MGT  
(เรียนทุกคน ทั้งแผน ก และ ข) 

1 
 

รศ.ม.ล.สำวิกำ อุณหนนัท ์
 

609/8 
 

ตารางเรียน  IT – ภาคปกติ  รุ่น 25-23  ภาคตน้ 2561  
วนั  เวลา วชิา ตอนเรียน อาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน 

AR 
AR 
AR 

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

1 
1 
1 

  

หมายเหตุ  :  
1. นิสิตตอ้งตรวจสอบก ำหนดกำรต่ำงๆ ล่วงหนำ้อีกคร้ังจำกเวบ็ไซตส์ ำนกัทะเบียนฯ เป็นหลกัท่ี  
https://www.reg.chula.ac.th  เพ่ือป้องกนัควำมคลำดเคล่ือนในรำยละเอียดต่ำงๆ 
2. นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวชิำในหลกัสูตรในภำคกำรศึกษำน้ี (นบัรวมวชิำสอบประมวลควำมรู้) ให้
นิสิตขอส ำเร็จศึกษำท่ี https://www.reg.chula.ac.th ภำยใตห้วัขอ้ “ขอส ำเร็จกำรศึกษำ” ในช่วงขอส ำเร็จกำรศึกษำ
ประจ ำภำคตน้ 2561 (ก ำหนดกำรตำมปฏิทินกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 ของส ำนกังำนกำรทะเบียนฯ)  
3. เปล่ียนแปลงวธีิช ำระค่ำเล่ำเรียนโดยช ำระผำ่น CU NEX  Mobile application ได ้3 ช่องทำง ติดตำมรำยละเอียด
ท่ี https://www.reg.chula  หวัขอ้เปล่ียนแปลงวธีิกำรช ำระค่ำเล่ำเรียน ภำคกำรศึกษำตน้ ปีกำรศึกษำ 2561 
 

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

