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ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
(ช่วงพบอาจารยท์ีป่รึกษา)
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี
ปีการศึกษา 2563



ก ำหนดกำรขอโควตำ้และลงทะเบยีนเรยีน

จดทะเบียนวิชา TU เปิดระบบ 09.00 น. เป็นตน้ไป
www.reg.tu.ac.th (ช าระเงินคา่ลงทะเบียน)

กดขอโควตา้วิชาเรยีนของคณะพาณิชยฯ์ เปิดระบบ 13.00 น. เป็นตน้ไป
http://registration.tbs.tu.ac.th

5-6 Aug

5 Aug

17-21 Aug
ยืนยนัการจดทะเบียนวิชาที่ขอโควตา้ของคณะพาณิชยฯ์ ช่วงเพิ่ม-ถอน
www.reg.tu.ac.th (ไมต่อ้งช าระเงินคา่ลงทะเบียนเพิ่ม)



วชิาศกึษาทั่วไป
วิชา TU050 และ TU105 มธ.จัดสรรให ้
ส าหรับนักศึกษาทีไ่ด้รับยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบยีนเรียน

-----------------------
ส าหรับวิชา TU100-TU106

ใหนั้กศึกษากดเลือก Section จดทะเบยีนด้วยตนเอง
ระบบมาก่อนได้ก่อน (รับจ านวนจ ากัด)

----------------------
นักศกึษาต้องกดยนืยันจดทะเบยีน พร้อมช าระค่าจดทะเบยีน รายวชิาข้างต้น

วันที ่5 - 6 สิงหาคม 2563
ระบบเปิด เวลา 9.00 - 22.00 น.  ที ่www.reg.tu.ac.th



www.reg.tu.ac.th

จดทะเบยีนวิชา TU วันที ่5-6 ส.ค. ระบบเปิดเวลา 09.00 น.



TU100-TU106 ให้นักศึกษากดค้นหารายวิชาและเลือก Section จดทะเบียนด้วยตนเอง 
ระบบมาก่อนได้ก่อน (รับจ านวนจ ากัด) ภาคไทยยอดช าระเหมาจ่าย 13,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
(ค่าเทอม 14,200 - ช่วยเหลือสถานการณ์ COVID 1,500) โดยจ่ายภาค 1/2563 = 12,700 บาท/ภาคการศึกษา 
และค่าสอบสมรรถนะ 300 บาท รวมเป็น 13,000 บาท 
(ควรส ารองเงินในบัญชี 13,100 บาท ส าหรับหักค่าธรรมเนียมการท ารายการ)

13,000.00
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การขอโควตาวชิาเรียนของคณะพาณิชยฯ์
วันที ่5 ส.ค. ระบบเปิดเวลา 13.00 น.

http://registrat ion.tbs.tu.ac.th



FRเข้าสู่ระบบดว้ยรหสันักศึกษา
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6302XXXXXX



FR

กรอกข้อมูลใหค้รบถว้น 
>>> ลงทะเบยีน

ระบบจะกลับไปหน้า ”
เ ข้า สู่ระบบ ” เ ช่นเดิม
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FR

เข้าสู่ระบบ
เรียบร้อยแล้ว
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2563

2563
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กดรหสัวชิาที่
ต้องการเรียนในช่อง 
รหสัวิชา >>> ค้นหา
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2563



FRกดที่ตั ว เลขของSection ที่ต้ องการ  ที่ เ ป็นสี เขี ยว เท่ า น้ัน
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2563



17 - 21 สิงหาคม 2563
ยนืยันการจดทะเบยีนวชิาทีข่อโควต้าของคณะพาณิชยฯ์ ช่วงเพิม่-ถอน

www.reg.tu.ac.th



กดดึงรายวิชาจากโควตา เพื่อดึงรายวิชาของคณะพาณิชย์ที่ขอโควตาในระบบ
TBS Quota เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 และกดยืนยันการจดทะเบียน
(จ่ายค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม เนื่องจากเป็นระบบเหมาจ่าย)

ไม่มคีา่ใชจ้า่ย

ดงึรายวิชาจาก TBS Quota



หากต้องการศึกษารายวชิาทีไ่ม่ได้อยู่ในคณะพาณิชย ์
สามารถกดค้นหาด้วยรหสัวชิาน้ันได้เลย

กดท่ี เพื่อจดทะเบียนวิชาท่ีตอ้งการ



การถอนรายวชิาโดยบันทกึ W
www.reg.tu.ac.th



กดทีถ่ังขยะใหต้รงกับวชิาทีต่อ้งการจะถอน

เมือ่กดแล้วข้อมูลจะเป็นตามภาพ แล้วกดยนืยัน



ตรวจสอบผลการถอนวิชา

หนว่ยกิตวชิาที่
ถอนจะเป็น 0

ประวตักิารท า
รายการจดทะเบยีน
จะขึน้วา่ถอนวชิา
นัน้ๆ



FR

19

หลักสูตร พ.ศ. 2561
หลักสูตร 4 ปี
• บัญชีบัณฑติ เรยีนจ านวน 135 หน่วยกิต

• บริหารธุรกิจบัณฑติ เรยีนจ านวน 135 หน่วยกิต

• หลักสูตร 5 ปี
• ควบบัญชีบัณฑติ (ป.ตร)ี เรยีนจ านวน 120 หน่วยกิต

• ควบบริหารธุรกจิบัณฑติ (ป.ตร)ี เรยีนจ านวน 120 หน่วยกิต

• ควบวทิยาศาสตรม์หาบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด (ป.โท) 36 หน่วยกิต

• ควบวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการบญัชีและการบรหิารการเงิน (ป.โท) 36 หน่วยกิต



FR
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เกณฑก์ารย้ายหลักสูตร/สาขาวิชาเอก

หลักสูตร 4 ปี
วิชาเอกการ
บญัชี

วิชาเอกการบรหิารธุรกิจ

AC

AC311 ≥ C+

FN

MK

IS

MOEH

IBLT

OM

RB

FN201 ≥ C

MK201 ≥ C

IS201 ≥ C

HR211 ≥ C ER211 ≥ C

IT211 ≥ B LO212 ≥ B IB311 ≥ B

OM201 ≥ C

RB211 ≥ C

** กรณีย้ายหลักสูตร ต้องมคีะแนนสอบเข้ามากกว่าล าดับสุดทา้ยของหลักสูตรน้ัน **



FR

หลักสูตร 5 ปี
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เกณฑก์ารย้ายหลักสูตร/สาขาวิชาเอก

วิชาการบญัชีแบบบรูณาการ วิชาการจดัการธุรกิจแบบบรูณาการ

BI201 ≥ B

BI212 ≥ B



FR
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การยืน่ความจ านงขอย้ายหลักสูตร

ตรวจสอบวา่ผา่น
เกณฑก์ารยา้ย
หลกัสตูร?

ขอรบั
แบบฟอรม์ค า

รอ้ง

สง่แบบฟอรม์
ค ารอ้ง

งานบริการวชิาการและการนักศึกษา

งานบริการวชิาการและการนักศึกษา

ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน



ทุนการศึกษาของคณะพาณิชย์
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ทนุการศกึษาระดบั ป.ตร ี
หลกัสตูรภาษาไทยส าหรบัผูท่ี้มี

คะแนนสอบเขา้สงูท่ีสดุ

ทนุขาดแคลนคณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี

ทนุฉกุเฉิน

ทนุการศกึษาส าหรบันกัศกึษาที่
เขา้รว่มโครงการแลกเปลี่ยนกบั
มหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ

ทนุภมูิพล
ทนุมลูนิธิอานนัทมหิดล 

แผนกธรรมศาสตร์



ทุนขาดแคลนคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี
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ย่ืนใบสมคัรพรอ้มหลกัฐาน สง่ท่ีศนูยใ์หค้  าปรกึษาวิชาชีพ (CCC)
หากมคีวามจ าเป็น ใหต้ดิตอ่และส่งเอกสารทีคุ่ณแป้งล ่า ภายในวันที่ 7 ส.ค.

ประกาศรายช่ือผูมี้สทิธ์ิสอบสมัภาษณ์

เขา้รบัการสมัภาษณ์

ประกาศรายช่ือผูไ้ดร้บัทนุการศกึษา

13 ส.ค.

17 ส.ค.

1 ก.ย.

ภายใน
31 ก.ค.



TBS
Thammasat Business School

Thank You.


