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ตารางบรรยายคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เริ่มวันอังคารที่ 14 ส.ค. - วันจันทร์ ที่ 3 ธ.ค.2561
ภาค 1 ปี การศึกษา 2561
สอบกลางภาค วันที่ 30 ก.ย., 1-7 ต.ค.2561
สอบไล่ วันที่ 4, 6-9, 11-20 ธ.ค.2561
ช่ วงจดทะเบียนเรียนล่าช้ า,เพิม่ -ถอนรายวิชา 21-24 ส.ค.2561, ถอนรายวิชา Drop ติด W 16-24 ต.ค.2561

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค.2561
หลักสู ตร 2552
รหัสวิชา

ลักษณะวิชา

หลักสู ตร 2556
รหัสวิชา

ลักษณะวิชา

หลักสู ตร 2561
รหัสวิชา

ลักษณะวิชา

วิชาบังคับก่อน
2552

2556

หน่ วย Sec gr
กิต

เวลาบรรยาย

ผู้บรรยาย

ห้ อง วันสอบกลางภาค
บรรยาย

วันสอบไล่

2561

จน.นศ. จดจริง
ภาคเปิ ด +รอบ3

BA201 BUSINESS LAW

BA201 BUSINESS LAW

BA201 BUSINESS LAW

นักศึกษาคณะ
นักศึกษาคณะ
พาณิ ชยศาสตร์
พาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี
และการบัญชี
ฐานะปี 2 หรื อ
ฐานะปี 2 หรื อ
นักศึกษานอกคณะ นักศึกษานอกคณะ
ต้องสอบได้ BA291 ต้องสอบได้ BA291

นักศึกษาคณะ
พาณิ ชยศาสตร์และ
การบัญชี ฐานะปี 2
หรื อ นักศึกษานอก
คณะต้องสอบได้
BA291

3

8100 01 จ.09.30-12.30 น. รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล*
ผศ.ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์
อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์
อ.ชวิน อุ่นภัทร
อ.ศุภวิช สิริกาญจน

SC3004

จ.1 ต.ค.2561
12.00-14.30

ศ.14 ธ.ค.2561
13.00-16.00
น.

300

215

BA202 TAXATION

BA202 TAXATION

BA202 TAXATION

นักศึกษาคณะ
นักศึกษาคณะ
พาณิ ชยศาสตร์
พาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี
และการบัญชี
ฐานะปี 2 หรื อ
ฐานะปี 2 หรื อ
นักศึกษานอกคณะ นักศึกษานอกคณะ
ต้องสอบได้ BA291 ต้องสอบได้ BA291

นักศึกษาคณะ
พาณิ ชยศาสตร์และ
การบัญชี ฐานะปี 2
หรื อนักศึกษานอก
คณะต้องสอบได้
BA291

3

8300 01 ส.09.30-12.30 น. ผศ.ดร.สุพิชญ์ชญา เหล่าธรรมทัศน์* บร.1-201
ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
อ.อรฉัตร นิยมสุข
อ.รัตนา อนุภาสนันท์
อ.ชุมพร เสนไสย
อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
อ.สุนทรี ยา ทวิชาประสิทธิ์

ส.6 ต.ค.2561
9.00-11.30

อ.18 ธ.ค.2561
13.00-16.00
น.

300

255

BA291 INTRODUCTION
TO BUSINESS

BA291 INTRODUCTION
TO BUSINESS

BA291 INTRODUCTION
TO BUSINESS

สําหรับนักศึกษา
นอกคณะพาณิ ชย์ฯ
ที่ประสงค์เรี ยน
รายวิชาต่างๆ ของ
คณะฯ เป็ นวิชาโท

สําหรับนักศึกษา
นอกคณะพาณิ ชย์ฯ
ที่ประสงค์เรี ยน
รายวิชาต่างๆ ของ
คณะฯ เป็ นวิชาโท

3

3200 01 พฤ.09.30-12.30 น. รศ.วิทยา ด่านธํารงกูล
(เปิ ด sec.3200/01
แทน sec.810001
จ.เช้า)

พบ.208

พฤ.4 ต.ค.2561 จ.17 ธ.ค.2561
12.00-14.30
13.00-16.00
น.

40

32

3
3
3
3

2300
9000
4500
9000

พบ.208
พบ.205
พบ.207
พบ.207

40
60
50
50

30
60
50
50

หมายเหตุ

-

01
01
01
02

อ.09.30-12.30 น.
พ.13.30-16.30 น.
อ.13.30-16.30 น.
พ.13.30-16.30 น.

รศ.วิทยา ด่านธํารงกูล
ผศ.ดร.สาวิตรี สุทธิจกั ร์
รศ.วิทยา ด่านธํารงกูล
รศ.วิทยา ด่านธํารงกูล

*อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา
**อาจารย์ผสู ้ อนและผูร้ ับผิดชอบรายวิชา
***อาจารย์ผสู ้ อนและรับผิดชอบรายวิชาในการส่ งผลสอบไล่ (กรณี ไม่มีผปู ้ ระสานงาน)
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