
TBS
Thammasat Business School 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
(ช่วงพบอาจารยท์ีป่รึกษา)
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี
ปีการศึกษา 2565



ก ำหนดกำรขอโควตำ้และลงทะเบยีนเรยีน

จดทะเบยีนวิชา TU ในรายวชิาทีไ่ดรั้บจัดสรรโควตา/section 
เปิดระบบ 09.00 น. เป็นต้นไป www.reg.tu.ac.th

กดขอโควต้าวิชาเรียนของคณะพาณิชยฯ์ เปิดระบบ 13.00-18.00 น. 
ประมวลผลโดยระบบพร้อมกัน ภายหลังการปิดระบบ https://quota.tbs.tu.ac.th 

2 สค.

2-3 สค.

8-21 สค.
ยนืยันการจดทะเบยีนวชิาทีข่อโควตา้ของคณะพาณิชยฯ์ ช่วงเพิม่-ถอน
www.reg.tu.ac.th

ช าระเงนิผ่าน TU Greats App4-5 สค.

3 สค.
เวลา 10.00 น. ตรวจสอบผลแจง้ความจ านง และตรวจสอบจ านวนรับ ในรายวชิาทีย่ังมทีีน่ั่งว่าง
เวลา 13.00-18.00 น. เปิดระบบใหก้ดก่อนได้ก่อน ในรายวชิาทีย่ังมทีีน่ั่งว่าง
https://quota.tbs.tu.ac.th



www.reg.tu.ac.th

จดทะเบยีนวิชา TU วันที ่2-3 ส.ค. ระบบเปิดเวลา 09.00 น.

เข้าสู่ระบบคร้ังแรก
User : เลขทะเบยีนนักศึกษา
Password : เลขทีบ่ตัรประชาชน



14,500.00

ดงึรายวิชาจาก TU

TU100-TU106 ให้นักศึกษาจดทะเบียนในรายวิชาที่ได้รับจัดสรรโควตา/Section
ภาคไทย ยอดช าระเหมาจ่าย 14,200 บาท ต่อภาคการศึกษา
และค่าสอบสมรรถนะ 300 บาท รวมเป็น 14,500 บาท
ควรส ารองเงินในบัญชี เพิ่มอีก 100 บาท เพื่อเป็นค่าบริการท าธุรกรรมธนาคารและอื่นๆ 
(ช าระเงินผ่าน TU Greats App        วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ห้ามลืม !!! )



5

การขอโควตาวชิาเรียน
ของคณะพาณิชยฯ์
วันที ่2 ส.ค. 
ระบบเปิดเวลา 13.00 น.

https://quota.tbs.tu.ac.th



FRลงทะเบยีนเพือ่เข้าใช้งานระบบ
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กรอกข้อมูลใหค้รบถว้น คลิก >>
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ลงทะเบียนแล้ว
เข้า สู่ระบบ

7



FR
เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
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FRค้นหารหสัวชิาทีต่อ้งการเรียน เช่น AC201
เลือกวิชาและ Section ทีต่อ้งการ และเพิม่วชิาใส่ตะกร้า

9

1
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FRเมื่ อกดวิชาใ ส่ตะก ร้าวิชาไว้ แ ล้ว

อย่ าลืม  กด "ยืนยันขอโควต้ า "
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FRเมื่ อกดยืน ยันเ รียบ ร้อยแล้ว  

รายวิชาจะไปอ ยู่ที่ห น้ า  " รอพิจารณา"
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วชิาศกึษาทั่วไป
วิชา TU050 และ TU105 มธ.จัดสรรให ้
ส าหรับนักศึกษาทีไ่ด้รับยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบยีนเรียน

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

ใหนั้กศึกษาจดทะเบยีน ในรายวชิาทีไ่ด้รับจัดสรรโควตา/Section
----------------------

นักศกึษาต้องกดยนืยันจดทะเบยีน รายวชิาข้างต้น วันที ่2 สิงหาคม 2565 
ระบบเปิด เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป  ที ่www.reg.tu.ac.th
และช าระเงนิผ่าน TU Greats App วันที ่4 – 5 สิงหาคม 2565

หลกัสูตร 4 ปี

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


วชิาศกึษาทั่วไป
วิชา TU050 (รังสิต) และ TU105 มธ.จัดสรรให้

หมายเหตุ: นักศกึษาทีไ่ดรั้บจัดสรร TU050 โปรดตดิตอ่หลักสูตรฯ ทีอ่เีมล ์thanyathorn.j@tbs.tu.ac.th

ภายในวันที ่4 ส.ค.65 เวลา 16.00 น.

-----------------------
ส าหรับวิชา TU101, TU102 และ TU122 หลักสูตรจดัสรรให้

----------------------
นักศกึษาต้องกดยนืยันจดทะเบยีน รายวชิาข้างต้น วันที ่2 สิงหาคม 2565 

ระบบเปิด เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป ที ่www.reg.tu.ac.th
และช าระเงนิผ่าน TU Greats App วันที ่4 – 5 สิงหาคม 2565

หลกัสูตร 5 ปี

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


แจ้งความจ านงวิชาเรียนของคณะฯ 
เฉพาะวิชา BI201 ประมวลผลโดยระบบพร้อมกัน ภายหลังการปิดระบบ 

ที่ https://quota.tbs.tu.ac.th
-----------------------

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

ในระบบแจง้ความจ านงของคณะฯ ในวันที ่5 ส.ค. 65 เวลา 16.00 น.
----------------------

นักศกึษาต้องกดยนืยันจดทะเบยีน รายวชิาข้างต้นในระบบส านักทะเบยีน
วันที ่8 - 21 สิงหาคม 2565 ที ่www.reg.tu.ac.th

หลกัสูตร 5 ปี

http://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 ที่เปิดบรรยาย  รายวชิาคณะพาณิชย์ฯ 
หลกัสูตร 4 ปี

หมายเหตุ - นักศึกษาควรจัดตารางเรียน ไม่ให้วนัเวลาสอบกลางภาค/ปลายภาค ทับซ้อนกนั เพ่ือให้สามารถลงทะเบียนเรียนได้

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

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

บรรยายและการจดทะเบียน
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ตัวอย่างตารางเรียนปี 1 ภาค 1/2565
เอกบัญชี

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.65 9.00-11.30 น.
สอบไล่: อ.30 พ.ย.65  13.00-16.00 น.

TU102 sec.4500/01 
กลางภาค: N/A

สอบไล่ 11 ธ.ค.65 9.00-10.00 น.

พ. BA204 sec.7800/01 
กลางภาค: อา.3 ต.ค.65 12.00-14.30 น.

สอบไล่: พ.8 ธ.ค.65 13.00-16.00 น.

TU103 sec.9000/01
กลางภาค: N/A

สอบไล่ 11 ธ.ค.65 11.00-12.00 น.

พฤ. MK201 sec.3200/01
กลางภาค: อา.3 ต.ค.65 9.00-11.30 น.
สอบไล่ พฤ.16 ธ.ค.65 13.00-16.00 น.

TU101 sec.5400/01
กลางภาค: N/A

สอบไล่: 12 ธ.ค.65  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 
ที่ 1.เพจ FB วชิาการคณะฯ 

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

บรรยายและการจดทะเบียน
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ตัวอย่างตารางเรียนปี 1 ภาค 1/2565
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.65 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.65 9.00-10.00 น.

พ. BA204 sec.7800/01 
กลางภาค: อา.3 ต.ค.65 12.00-14.30 น.

สอบไล่: พ.8 ธ.ค.65 13.00-16.00 น.

TU103 sec.9000/01
กลางภาค: N/A

สอบไล่ 11 ธ.ค.65 11.00-12.00 น.

พฤ. MK201 sec.3200/02
กลางภาค: อา.3 ต.ค.65 9.00-11.30 น.
สอบไล่ พฤ.16 ธ.ค.65 13.00-16.00 น.

-

ศ. - OM201 sec.9100/01
กลางภาค: ศ.1 ต.ค.65 9.00-11.30 น.
สอบไล่: ศ.17 ธ.ค.65 9.00-12.00 น.

ส. - -

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

นักศึกษาตรวจสอบ
วชิา/Section ที่เปิดบรรยาย
วชิา TU และวชิาแกนบังคบั 
ที่ 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 ที่เปิดบรรยาย  รายวชิาคณะพาณิชย์ฯ 
หลกัสูตร 5 ปี
(ท่าพระจันทร์)

หมายเหตุ - นักศึกษาควรจัดตารางเรียน ไม่ให้วนัเวลาสอบกลางภาค/ปลายภาค ทับซ้อนกนั 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 1/2565

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 - นกัศึกษาท่ีตอ้งลงทะเบียนเรียนวิชา  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



8-21 สิงหาคม 2565
ยนืยันการจดทะเบยีนวชิาทีข่อโควต้าของคณะพาณิชยฯ์ ช่วงเพิม่-ถอน

www.reg.tu.ac.th



กดดึงรายวิชาจากโควตา เพื่อดึงรายวิชาของคณะพาณิชย์ที่ขอโควตาในระบบ
TBS Quota เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 และกดยืนยันการจดทะเบียน

ไม่มคีา่ใชจ้า่ย

ดงึรายวิชาจาก TBS Quota



หากต้องการศึกษารายวชิาทีไ่ม่ได้อยู่ในคณะพาณิชย ์
สามารถกดค้นหาด้วยรหสัวชิาน้ันได้เลย

กดท่ี เพื่อจดทะเบียนวิชาท่ีตอ้งการ



การถอนรายวชิาโดยบันทกึ W
www.reg.tu.ac.th



กดทีถ่ังขยะใหต้รงกับวชิาทีต่อ้งการจะถอน

เมือ่กดแล้วข้อมูลจะเป็นตามภาพ แล้วกดยนืยัน



ตรวจสอบผลการถอนวิชา (ช่วงเพิม่- ถอน)

หนว่ยกิตวชิาที่
ถอนจะเป็น 0

ประวตักิารท า
รายการจดทะเบยีน
จะขึน้วา่ถอนวชิา
นัน้ๆ



FR
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เร่ืองการถอนรายวชิาตดิ W

ขอเน้นย า้ใหนั้กศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวชิาทกุคร้ัง 
ว่าถอนส าเร็จหรือไม่ (หากถอนส าเร็จ หน่วยกติวชิาทีถ่อนจะเป็น 0)

หากถอนในระบบไม่ส าเร็จตามปฏทินิที ่มธ.ก าหนด
นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามปกติ

และไม่สามารถขอถอนกรณีพเิศษในภายหลังได้



FR
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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

• ควบบริหารธุรกจิบัณฑติ (ป.ตร)ี เรยีนจ านวน 120 หน่วยกิต

• ควบวทิยาศาสตรม์หาบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด (ป.โท) 36 หน่วยกิต

• ควบวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ 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 ตอ้งมคีะแนนสอบเข้ามากกว่า
ล าดบัสุดทา้ยของหลักสูตรน้ัน โดยตอ้งเป็นคะแนน

ในสายสอบเดยีวกันและในปีเดยีวกัน **
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หลักสูตร 5 ปี
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เกณฑก์ารย้ายหลักสูตร/สาขาวิชาเอก

วิชาการบญัชีแบบบรูณาการ วิชาการจดัการธุรกิจแบบบรูณาการ

BI201 ≥ B

BI212 ≥ B
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การยืน่ความจ านงขอย้ายหลักสูตร

ตรวจสอบวา่ผา่น
เกณฑก์ารยา้ย
หลกัสตูร?

ขอรบั
แบบฟอรม์ค า

รอ้ง

สง่แบบฟอรม์
ค ารอ้ง

งานบริการวชิาการและการนักศึกษา

งานบริการวชิาการและการนักศึกษา

ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน



ทุนการศึกษาของคณะพาณิชย์

31

ทนุการศกึษาระดบั ป.ตร ี
หลกัสตูรภาษาไทยส าหรบัผูท่ี้มี

คะแนนสอบเขา้สงูท่ีสดุ

ทนุขาดแคลนคณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี

ทนุฉกุเฉิน

ทนุการศกึษาส าหรบันกัศกึษาที่
เขา้รว่มโครงการแลกเปลี่ยนกบั
มหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ

ทนุภมูิพล
ทนุมลูนิธิอานนัทมหิดล 

แผนกธรรมศาสตร์



ยืน่ใบสมัครพร้อมหลักฐาน ส่งทีศู่นยใ์หค้ าปรึกษาวชิาชพี (CCC)
ยืน่ส่งใบสมัครและหลักฐานไดท้ี ่https://shorturl.asia/G4Zgh 

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์3 ส.ค.

12-29 ก.ค.

11 ส.ค. ประกาศรายชือ่ผู้ไดรั้บทุนการศกึษา

เข้ารับการสัมภาษณ์5 ส.ค.

ทุนขาดแคลนคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี
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ช่องทางประชาสัมพนัธข้์อมูลข่าวสารต่างๆของคณะฯ

Scan >>

Log in ด้วย E-mail @dome



FR

34

ช่องทางตดิต่อภาค/สาขาวิชา



FR

35

ช่องทางตดิต่อภาค/สาขาวิชา
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ช่องทางตดิต่อโครงการ



FR

37

Thammasat Well Being Center ใหบ้ริการด้านสุขภาพโดยแพทย ์
ใหค้ าปรึกษาด้านโภชนาการ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัตเิหตุ ฯลฯ

https://www.facebook.com/Thammasat-
Well-Being-Center-105619747526248



FR

38

ศูนย ์Viva City ใหบ้ริการปรึกษา และการบ าบัดรักษา
ทางจติใจ ส าหรับนักศึกษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
https://www.facebook.com/vivacity.tu



TBS
Thammasat Business School

Thank You.


