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Thammasat business School  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
(ช่วงพบอาจารย์ที่ปรึกษา) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

ปีการศึกษา  2561  
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การขอโควตาวิชาเรียน 
ของคณะพาณิชย์ฯ 

http://registration.
tbs.tu.ac.th  
 

หรือเรียกว่า  
TBS Quota 
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เข้าสู่ระบบด้วยรหสันักศกึษา 
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กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
>>> ลงทะเบียน 

ระบบจะกลับไปหน้า 
”เข้าสู่ระบบ”เช่นเดมิ 
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เข้าสู่ระบบ
เรียบร้อย
แล้ว 
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กดรหสัวิชาที่
ต้องการเรียนในช่อง 
รหสัวิชา >>> ค้นหา 
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กดที่ตัวเลขของSection ที่ต้องการ ที่เป็นสีเขียวเท่านัน้ 



ก ำหนดกำรขอโควตำและลงทะเบยีนเรยีน 

7-8 Aug 

7-8 Aug 

21-24 Aug 

7-8 Aug 

7-8 Aug 

21-24 Aug 



วิชาศกึษาทั่วไป 
วชิา TU 100, 102, 103 และ TU 106 มธ.จัดสรรให้ 

----------------------- 
วชิา TU 050, 104 และ TU 105  มธ.จัดสรรให้  

           ยกเว้น นักศึกษาที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนเรียน 
----------------------- 

ส าหรับวชิา TU101 ให้นักศึกษากดเลือก Section จดทะเบียนด้วยตนเอง 
ระบบมาก่อนได้ก่อน (รับจ านวนจ ากัด) 

---------------------- 
นักศึกษาต้องกดยืนยันจดทะเบียน พร้อมช าระค่าจดทะเบียน รายวชิาข้างต้น 

วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561  
ระบบเปิดเวลา 9.00 - 22.00 น.  ที่ www.reg.tu.ac.th 



นักศึกษารหสั 61 จดทะเบียนและช าระเงินออนไลน์ ผา่น www.reg.tu.ac.th 
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ----- หากมีปัญหาจ่ายระบบออนไลน์ไม่ส าเร็จสามารถพิมพ์เอกสารช าระเงนิ

ผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 เท่านัน้ 
------------------- 

ช่วงจดทะเบียน เพิ่ม-ถอนรายวิชา และช าระเงินออนไลน์ ผ่าน www.reg.tu.ac.th   
วันที่ 21-24 สิงหาคม 2561 ----- หากมีปัญหาจ่ายระบบออนไลน์ไม่ส าเร็จสามารถพิมพ์เอกสารช าระ

เงนิผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 เท่านัน้ 
------------------ 

จดทะเบียนรายวิชาและช าระเงนิออนไลน์ทุกครัง้จะต้องใช้บัตรนักศึกษา 
และ PIN (บัตรนักศึกษา 16 หลัก) 

http://www.reg.tu.ac.th/
http://www.reg.tu.ac.th/


เข้าสู่ระบบ  
REG TU 

รหสัผู้ใช้: รหสั
นักศึกษา 

รหสัผ่าน: เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 





ดึงรายวิชาจากโควตาเพื่อดึงรายวิชาของคณะพาณิชย์ที่ขอโควตาในระบบTBS 
Quota เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม ภาคไทยยอดช าระเหมาจ่าย 14,600 บาท ต่อ  
ภาคการศึกษา 

14,600.00 

1.ดงึรายวชิาจากTBS Quota 

2.ตรวจสอบยอดค่าเทอม 
14,600.00 บาท 



หากต้องการศกึษารายวชิาที่ไม่ได้อยู่ในคณะพาณิชย์ 

1.ระบุรหสัวชิาที่ต้องการ
ใน “ช่องระบุรหสัวชิา” 

2.กดค้นหา 

กรณี : ต้องการค้นหาเฉพาะเจาะจงรายวชิานัน้ๆ 



กรณี : ต้องการค้นหารายวิชาที่ไม่เฉพาะเจาะจง 

1. ระบุเพียงหมวดวชิานัน้แล้ว *  

2. กดค้นหา  



กดที่      เพื่อจดทะเบียนวิชาที่ต้องการ 



การถอนรายวิชาโดยบันทกึ W 
www.reg.tu.ac.th 



กดที่ถังขยะให้ตรงกับวิชาที่ต้องการจะถอน 



เม่ือกดแล้วข้อมูลจะเป็นตามภาพ แล้วกดยืนยัน 



ตรวจสอบผลการถอนวิชา 

หน่วยกติวชิาที่
ถอนจะเป็น 0 

ประวัตกิารท า
รายการจด
ทะเบียนจะขึน้
ว่าถอนวชิาน้ันๆ 



หลักสูตร พ.ศ. 2561 

•   หลักสูตร 4 ปี 
• บัญชีบัณฑติ เรียนจ านวน 135 หน่วยกิต 

• บริหารธุรกิจบัณฑิต เรียนจ านวน 135 หน่วยกิต 

• หลักสูตร 5 ปี 
• ควบบัญชีบัณฑติ (ป.ตรี) เรียนจ านวน 120 หน่วยกิต 

• ควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (ป.ตรี) เรียนจ านวน 120 หน่วยกิต 

• ควบวิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด (ป.โท) 36 หน่วยกิต 

• ควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการบัญชีและการบริหารการเงนิ (ป.โท) 36 หน่วยกิต 
 



เกณฑ์การย้ายหลักสูตร/สาขาวชิาเอก 

วิชาเอกการ
บัญชี 

วิชาเอกการบริหารธุรกิจ 
หลักสูตร 4 ปี 

AC 

AC311 ≥ C+ 

FN 

MK 

IS 

MOEH 

IBLT 

OM 

RB 

FN201 ≥ C 

MK201 ≥ C 

IS201 ≥ C 

HR211 ≥ C 

IT211 ≥ B 

OM201 ≥ C 

RB211 ≥ C 

ER211 ≥ C 

LO212 ≥ B IB311 ≥ B 



เกณฑ์การย้ายหลักสูตร/สาขาวิชาเอก 

หลักสูตร 5 ปี 
BI201 ≥ B 

วิชาการบัญชีแบบบูรณาการ วชิาการจัดการธุรกจิแบบบูรณาการ 

BI212 ≥ B 



ตรวจสอบว่า
ผ่านเกณฑ์การ
ย้ายหลักสูตร? 

ขอรับ
แบบฟอร์มค า

ร้อง 

ส่ง
แบบฟอร์ม
ค าร้อง 

การยื่นความจ านงขอย้ายหลักสูตร 

งานบริการการศึกษาและวิชาการ 

ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน 

งานบริการการศึกษาและวิชาการ 



ทุนการศึกษาระดับป.ตรี หลักสูตร
ภาษาไทยส าหรับผู้ที่มีคะแนนสอบ
เข้าสูงที่สุด 

ทุนฉุกเฉิน 

ทุนขาดแคลนคณะ
พาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี 

ทุนการศึกษาส าหรับนักศกึษาที่เข้า
ร่วมโครงการแลกเปล่ียนกับ
มหาวทิยาลัยในต่างประเทศ 

ทุนภมูิพล 
 ทุนมูลนิธิอานันทมหดิล  

 แผนกธรรมศาสตร์ 

ทุนการศึกษาของคณะพาณิชย์ 



ทุนขาดแคลนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
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ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ส่งที่ฝ่ายการนักศึกษาคณะ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

เข้ารับการสัมภาษณ์ 

ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนการศกึษา 



TBS 
Thammasat Business School 

Thank You. 


