
TBS
Thammasat Business School 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
(ช่วงพบอาจารยท์ีป่รึกษา)
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี
ปีการศึกษา 2564





ก ำหนดกำรขอโควตำ้และลงทะเบยีนเรยีน

จดทะเบยีนวิชา TU เปิดระบบ 9.00 น. เป็นต้นไป
www.reg.tu.ac.th (ระบบจดก่อนไดก่้อน ทีน่ั่งจ ากัด)

กดขอโควต้าวชิาเรียนของคณะพาณิชยฯ์ เปิดระบบ 13.00 น. เป็นต้นไป
http://registration.tbs.tu.ac.th (ระบบจดก่อนได้ก่อน ทีน่ั่งจ ากัด)
และยืน่ค าร้องกรณีขอผ่านระบบไม่ได้ ภายในวันที ่3 สค. เวลา 12.00 น

2 สค.

4-5 สค.

6-15 สค. ยนืยันการจดทะเบยีนวิชาทีข่อโควตา้ของคณะพาณิชยฯ์ ช่วงเพิม่-ถอน
www.reg.tu.ac.th

30 สค.-3 กย. ช าระเงนิผ่าน TU Greats App

http://registration.tbs.tu.ac.th/
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การขอโควตาวิชาเรียนของคณะพาณิชยฯ์
วันที ่2 ส.ค. ระบบเปิดเวลา 13.00 น.

http://registrat ion.tbs.tu.ac.th
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กรอกข้อมูลใหค้รบถ้วน 
>>> ลงทะเบยีน

ระบบจะกลับไปหน้า ”
เ ข้า สู่ระบบ ” เ ช่นเดิม
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เข้าสู่ระบบ
เรียบร้อยแล้ว
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2564

2564
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กดรหสัวชิาที่
ต้องการเรียนในช่อง 
รหสัวิชา >>> ค้นหา
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FRกดที่ตั ว เลขของSection ที่ต้ องการ  ที่ เ ป็นสี เขี ยว เท่ า น้ัน
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วชิาศกึษาทั่วไป
วชิา TU050 และ TU105 มธ.จัดสรรให ้
ส าหรับนักศกึษาทีไ่ดรั้บยกเว้น ไม่ตอ้งจดทะเบยีนเรียน

-----------------------
ส าหรับวชิา TU100-TU106

ใหนั้กศึกษากดเลือก Section จดทะเบยีนด้วยตนเอง
ระบบมาก่อนไดก้่อน (รับจ านวนจ ากัด)

----------------------
นักศึกษาต้องกดยนืยันจดทะเบยีน รายวชิาข้างต้น วันที ่4 สิงหาคม 2564 

ระบบเปิด เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ที ่www.reg.tu.ac.th
และช าระเงนิผ่าน TU Greats App วันที ่30 ส.ค. – 3 ก.ย. 64

หลกัสูตร 4 ปี

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


วชิาศกึษาทั่วไป
วชิา TU050 (รังสิต) และ TU105 มธ.จัดสรรให้

หมายเหตุ: นักศึกษาทีไ่ด้รับจัดสรร TU050 โปรดตดิต่อหลักสูตรฯ ทีอ่ีเมล ์thanyathorn.j@tbs.tu.ac.th
ภายในวันที ่4 ส.ค.64 เวลา 16.00 น.

-----------------------
ส าหรับวชิา TU101, TU102 และ TU122 หลักสูตรจัดสรรให้

----------------------
นักศึกษาต้องกดยนืยันจดทะเบยีน รายวชิาข้างต้น วันที ่4 สิงหาคม 2564 

ระบบเปิด เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที ่www.reg.tu.ac.th
และช าระเงนิผ่าน TU Greats App วันที ่30 ส.ค. – 3 ก.ย. 64

หลกัสูตร 5 ปี

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


แจ้งความจ านงวชิาเรียนของคณะฯ 
เฉพาะวิชา BI201 ซึง่เป็นระบบกดขอรายวิชาก่อนได้ก่อน 

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

วชิา TU104 จัดสรรโควตา/section โดยหลักสูตรฯ 
โดยขอใหนั้กศึกษาทุกคนเข้าไปดผูลการจดัสรรโควตา/section วิชา TU104 ของตนเอง 

ในระบบแจ้งความจ านงของคณะฯ ในวันที ่3 ส.ค. 64 เวลา 16.00 น.
----------------------

นักศึกษาต้องกดยนืยันจดทะเบยีน รายวชิาข้างต้นในระบบส านักทะเบยีน
วันที ่6 - 15 สิงหาคม 2564 ที ่www.reg.tu.ac.th

หลกัสูตร 5 ปี

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


www.reg.tu.ac.th

จดทะเบยีนวิชา TU วันที ่4-5 ส.ค. ระบบเปิดเวลา 09.00 น.



TU100-TU106 ให้นักศึกษากดค้นหารายวิชาและเลือก Section จดทะเบียนด้วยตนเอง 
ระบบมาก่อนได้ก่อน (รับจ านวนจ ากัด) ภาคไทย ยอดช าระเหมาจ่าย 14,200 บาท ต่อภาคการศึกษา
และค่าสอบสมรรถนะ 300 บาท รวมเป็น 14,500 บาท
ควรส ารองเงินในบัญชี 14,600 บาท ส าหรับหักค่าธรรมเนียมการท ารายการ
(ช าระเงินผ่าน TU Greats App วันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 ห้ามลืม !!! )

14,500.00

ติดตามข่าวสารการลดค่าเทอม
จากเว็ปไซต์ส านักงานทะเบียน
อีกครั้ง ที่ www.reg.tu.ac.th
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วนัเวลาเรียน 8.00-9.30 น.
(1.5 ชม.)

Section คาบเช้า
9.30-12.30 น.

(3 ชม.)

Section คาบบ่าย
13.30-16.30 น.

(3 ชม.)

จ. 8100 8200

อ. 2300 4500

พ. 7800 9000

พฤ. 3200 5400

ศ. 8700 9100

ส. 8300 8400

อ.,พฤ. 0100 -

พ..ศ. 0600 -

วนัเวลาเรียน/Section ทีเ่ปิดบรรยาย  รายวชิาคณะพาณิชย์ฯ 
หลกัสูตร 4 ปี

หมายเหตุ - นักศึกษาควรจัดตารางเรียน ไม่ให้วนัเวลาสอบกลางภาค/ปลายภาค ทบัซ้อนกนั เพ่ือให้สามารถลงทะเบียนเรียนได้

นักศึกษาตรวจสอบ
วชิา/Section ที่เปิดบรรยาย
วชิา TU และวชิาแกนบังคบั 
ที ่1.เพจ FB วชิาการคณะฯ 

และ 2. หน้าเวบ็ TBS 
www.tbs.tu.ac.th ตาราง

บรรยายและการจดทะเบียน
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ตัวอย่างตารางเรียนปี 1 ภาค 1/2564
เอกบญัชี

วนัเวลา คาบเช้า คาบบ่าย

เรียน 8.00-9.30 น.
(1.5 ชม.)

9.30-12.30 น.
(3 ชม.)

13.30-16.30 น.
(3 ชม.)

จ. - -

อ. AC201 sec.2300/01
กลางภาค: อ.28 ก.ย.64 9.00-11.30 น.
สอบไล่: อ.30 พ.ย.64 13.00-16.00 น.

TU102 sec.4500/01 
กลางภาค: N/A

สอบไล่ 11 ธ.ค.64 9.00-10.00 น.

พ. BA204 sec.7800/01 
กลางภาค: อา.3 ต.ค.64 12.00-14.30 น.

สอบไล่: พ.8 ธ.ค.64 13.00-16.00 น.

TU103 sec.9000/01
กลางภาค: N/A

สอบไล่ 11 ธ.ค.64  11.00-12.00 น.

พฤ. MK201 sec.3200/01
กลางภาค: อา.3 ต.ค.64 9.00-11.30 น.
สอบไล่ พฤ.16 ธ.ค.64 13.00-16.00 น.

TU101 sec.5400/01
กลางภาค: N/A

สอบไล่: 12 ธ.ค.64 9.00-10.30 น.

ศ. - -

ส. - -

หมายเหตุ - นกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ TU050, TU104, TU105 ตอ้งลงทะเบียนตาม Section ท่ีส านกังานทะเบียนฯ ก าหนด

นักศึกษาตรวจสอบ
วชิา/Section ที่เปิดบรรยาย
วชิา TU และวชิาแกนบังคบั 
ที ่1.เพจ FB วชิาการคณะฯ 

และ 2. หน้าเวบ็ TBS 
www.tbs.tu.ac.thตาราง

บรรยายและการจดทะเบียน
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ตัวอย่างตารางเรียนปี 1 ภาค 1/2564
เอกบริหารธุรกจิ

วนัเวลาเรียน 8.00-9.30 น.
(1.5 ชม.)

คาบเช้า
9.30-12.30 น.

คาบบ่าย
13.30-16.30 น.

จ. - TU100 sec.8200/01
กลางภาค: N/A

สอบไล่: 11 ธ.ค.64 14.30-15.30 น.

อ. IS201 sec.2300/01
กลางภาค: อา.26 ก.ย.64 9.00-11.30 น.
สอบไล่: พฤ.16 ธ.ค.64 9.00-12.00 น.

TU102 sec.4500/01 
กลางภาค: N/A

สอบไล่ 11 ธ.ค.64 9.00-10.00 น.

พ. BA204 sec.7800/01 
กลางภาค: อา.3 ต.ค.64 12.00-14.30 น.

สอบไล่: พ.8 ธ.ค.64 13.00-16.00 น.

TU103 sec.9000/01
กลางภาค: N/A

สอบไล่ 11 ธ.ค.64 11.00-12.00 น.

พฤ. MK201 sec.3200/02
กลางภาค: อา.3 ต.ค.64 9.00-11.30 น.
สอบไล่ พฤ.16 ธ.ค.64 13.00-16.00 น.

-

ศ. - OM201 sec.9100/01
กลางภาค: ศ.1 ต.ค.64 9.00-11.30 น.
สอบไล่: ศ.17 ธ.ค.64 9.00-12.00 น.

ส. - -

หมายเหตุ - นกัศึกษาท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา TU104 ภาษาไทย และ/หรือ TU050,TU105 ภาษาองักฤษ ตาม Section ท่ีส านกังานทะเบียนฯ ก าหนด
- AC 201 ใหน้กัศึกษาสาขาวชิาเอกการบญัชีจดทะเบียนก่อน

นักศึกษาตรวจสอบ
วชิา/Section ที่เปิดบรรยาย
วชิา TU และวชิาแกนบังคบั 
ที ่1.เพจ FB วชิาการคณะฯ 

และ 2. หน้าเวบ็ TBS 
www.tbs.tu.ac.thตาราง

บรรยายและการจดทะเบียน
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วนัเวลาเรียน 8.00-9.30 น.
(1.5 ชม.)

Section คาบเช้า
9.00-12.00 น.

(3 ชม.)

Section คาบบ่าย
13.00-16.00 น.

(3 ชม.)

จ. 8100 8200

อ. 2300 4500

พ. 7800 9000

พฤ. 3200 5400

ศ. 8700 9100

ส. 8300 8400

วนัเวลาเรียน/Section ทีเ่ปิดบรรยาย  รายวิชาคณะพาณิชย์ฯ 
หลกัสูตร 5 ปี
(ท่าพระจันทร์)

หมายเหตุ - นักศึกษาควรจัดตารางเรียน ไม่ให้วนัเวลาสอบกลางภาค/ปลายภาค ทบัซ้อนกนั เพ่ือให้สามารถลงทะเบียนเรียนได้

นักศึกษาตรวจสอบ
วชิา/Section ที่เปิดบรรยายที่ 

1. หน้าเวบ็ TBS 
www.tbs.tu.ac.th ตาราง

บรรยายและการจดทะเบียน
2.หน้าเวบ็ IBMP

www.ibmp.tbs.tu.ac.th
ข่าวประกาศ
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ตารางเรียนปี 1 ภาค 1/2564

หลกัสูตร 5 ปี
วนัเวลาเรียน 8.00-9.30 น.

(1.5 ชม.)
คาบเช้า

9.00-12.00 น.
คาบบ่าย

13.00-16.00 น.

จ. TU101 sec.8100/01 TU122 sec.8200/01

อ.
BI201 sec.2300/01 (Thai Lecture)

TU104 sec.2300/01
TU104 sec.2300/02

TU102 sec.4500/01 

พ. BI201 sec.7800/01 (Thai/English Lecture)
BI201 sec.7800/02 (Thai/English Lecture)

TU105 sec.9000/01
TU105 sec.9000/02

พฤ. TU104 sec.3200/01
TU104 sec.3200/02

TU105 sec.5400/01

ศ. - -

หมายเหตุ - นกัศึกษาท่ีตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา  TU050 (รังสิต) ภาษาองักฤษ ตาม Section ท่ีสถาบนัภาษา ก าหนด โปรดคอยเช็คอีเมลท่ี์สถาบนัภาษาจะแจง้รายละเอียด   
การเขา้คลาสเรียนท่ีรังสิต ท่ีอีเมล ์@dome หรือ @ tbs 

- วนัสอบกลางภาค และวนัสอบปลายภาค สามารถดูไดจ้ากตารางบรรยยหนา้เวบ็ TBS หรือ หนา้เวบ็หลกัสูตรฯ IBMP

นักศึกษาตรวจสอบ
วชิา/Section ที่เปิดบรรยายที่ 

1. หน้าเวบ็ TBS 
www.tbs.tu.ac.th ตาราง

บรรยายและการจดทะเบียน
2.หน้าเวบ็ IBMP

www.ibmp.tbs.tu.ac.th
ข่าวประกาศ



6-15 สิงหาคม 2564
ยนืยันการจดทะเบยีนวชิาทีข่อโควตา้ของคณะพาณิชยฯ์ ช่วงเพิม่-ถอน

www.reg.tu.ac.th



กดดึงรายวิชาจากโควตา เพื่อดึงรายวิชาของคณะพาณิชย์ที่ขอโควตาในระบบ
TBS Quota เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2564 และกดยืนยันการจดทะเบียน

ไม่มคีา่ใชจ้า่ย

ดงึรายวชิาจาก TBS Quota



หากตอ้งการศกึษารายวชิาทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในคณะพาณิชย ์
สามารถกดค้นหาดว้ยรหสัวชิาน้ันไดเ้ลย

กดท่ี เพ่ือจดทะเบียนวิชาท่ีตอ้งการ



การถอนรายวิชาโดยบันทกึ W
www.reg.tu.ac.th



กดทีถั่งขยะใหต้รงกับวิชาทีต่อ้งการจะถอน

เม่ือกดแล้วข้อมูลจะเป็นตามภาพ แล้วกดยนืยัน



ตรวจสอบผลการถอนวชิา (ช่วงเพิม่- ถอน)

หนว่ยกติวชิาที่
ถอนจะเป็น 0

ประวตักิารท า
รายการจดทะเบยีน
จะขึน้วา่ถอนวชิา
นัน้ๆ
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เร่ืองการถอนรายวชิาตดิ W

ขอเน้นย า้ใหนั้กศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวชิาทุกคร้ัง 
ว่าถอนส าเร็จหรือไม่ (หากถอนส าเร็จ หน่วยกติวชิาทีถ่อนจะเป็น 0)

หากถอนในระบบไม่ส าเร็จตามปฏทินิที ่มธ.ก าหนด
นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามปกติ

และไม่สามารถขอถอนกรณีพเิศษในภายหลังได้
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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

• ควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (ป.ตร)ี เรยีนจ านวน 120 หน่วยกิต

• ควบวิทยาศาสตรม์หาบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด (ป.โท) 36 หน่วยกิต

• ควบวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการบญัชีและการบรหิารการเงิน (ป.โท) 36 หน่วยกิต
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เกณฑก์ารย้ายหลักสูตร/สาขาวิชาเอก

หลักสูตร 4 ปี
วิชาเอกการ
บญัชี

วิชาเอกการบรหิารธุรกิจ

AC

AC311 ≥ C+

FN

MK

IS

MOEH

IBLT

OM

RB

FN211 ≥ B

MK201 ≥ C

IS201 ≥ C

HR211 ≥ C ER211 ≥ C

IT211 ≥ B LO212 ≥ B IB311 ≥ B

OM201 ≥ C

RB211 ≥ C
** กรณีย้ายหลักสูตร ต้องมคีะแนนสอบเข้ามากกว่า
ล าดับสุดท้ายของหลักสูตรน้ัน โดยต้องเป็นคะแนน

ในสายสอบเดยีวกันและในปีเดยีวกัน **



FR

หลักสูตร 5 ปี

29

เกณฑก์ารย้ายหลักสูตร/สาขาวิชาเอก

วิชาการบญัชีแบบบรูณาการ วิชาการจดัการธุรกิจแบบบรูณาการ

BI201 ≥ B

BI212 ≥ B
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การยืน่ความจ านงขอย้ายหลักสูตร

ตรวจสอบวา่ผ่าน
เกณฑก์ารยา้ย
หลกัสตูร?

ขอรบั
แบบฟอรม์ค า

รอ้ง

สง่แบบฟอรม์
ค ารอ้ง

งานบริการวิชาการและการนักศึกษา

งานบริการวิชาการและการนักศึกษา

ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน



ทุนการศกึษาของคณะพาณิชย์
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ทนุการศกึษาระดบั ป.ตร ี
หลกัสตูรภาษาไทยส าหรบัผูท่ี้มี

คะแนนสอบเขา้สงูท่ีสดุ

ทนุขาดแคลนคณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี

ทนุฉกุเฉิน

ทนุการศกึษาส าหรบันกัศกึษาท่ี
เขา้รว่มโครงการแลกเปล่ียนกบั
มหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ

ทนุภมูิพล
ทนุมลูนิธิอานนัทมหิดล 

แผนกธรรมศาสตร์



ทุนขาดแคลนคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี
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ย่ืนใบสมคัรพรอ้มหลกัฐาน สง่ที่ศนูยใ์หค้  าปรกึษาวิชาชีพ (CCC)
ส่งใบสมัครและหลักฐานได้ที ่https://bit.ly/3hDid4a

ประกาศรายช่ือผูมี้สทิธ์ิสอบสมัภาษณ์

เขา้รบัการสมัภาษณ์

ประกาศรายช่ือผูไ้ดร้บัทนุการศกึษา

18 ส.ค.

23 ส.ค.

31 ส.ค.

1-13 ส.ค.
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ช่องทางประชาสัมพนัธข้์อมูลข่าวสารตา่งๆของคณะฯ

ฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตรเ์เละการบัญชี มธ.



TBS
Thammasat Business School

Thank You.


