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ประกาศโครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
เรื่อง การจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาภาคฤดูร้อน
ประจาปีการศึกษา 2558
............................................................
ด้วยโครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดาเนินการรับจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาภาคฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา2558 ใน
ระหว่างวันที่ วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 โดยจะเปิดให้มีการจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา ดังนี้
1. กาหนดการจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาภาคฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา 2558
กิจกรรม
1. กาหนดการจดทะเบียนฯ
2. วันเปิดภาคเรียนการศึกษา
3. ช่วงการจดทะเบียน ล่าช้า
โดยเสียค่าธรรมเนียมล่าช้า
4. ช่วงเพิ่ม-ถอน ลักษณะวิชาโดยวิชาที่
ขอถอนไม่ปรากฏในระเบียน
5. ช่วงยื่นแบบฟอร์มแสดงความจานง
ขอให้อนุมัติปริญญา
6. ช่วงขอถอน ลักษณะวิชาโดยวิชาที่
ขอถอนจะได้บันทึก “W” ในระเบียน
7. วันสุดท้ายของภาคการศึกษา
8. วันสุดท้ายของปีการศึกษา 2558

กาหนดการ
วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
วันที่ 2- 8 มิถุนายน 2559

หมายเหตุ

ชาระค่าธรรมเนียมล่าช้าเป็นรายวัน วันละ 100 บาท
ทั้งนีไ้ ม่นับวันหยุดราชการ

วันที่ 7-10 มิถุนายน 2559
วันที่ 6 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2559

กรณีที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคนี้ ดู
รายละเอียดเพิ่มเติม www.reg.tu.ac.th

วันที่ 27 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2559
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
วันที่ 14 สิงหาคม 2559

2. รายวิชา: ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้
- การค้นคว้าอิสระ (สาหรับนักศึกษาที่เลือกแผน ข รหัส 54 เป็นต้นไป)
(1) TR 790 INDEPENDENT STUDY

6 หน่วยกิต

เงื่อนไขในการจดทะเบียน
นักศึกษาที่จะจดทะเบียนฯ ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. สอบผ่าน Proposal แล้ว และต้องได้รับการอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระให้จดทะเบียนในภาคนี้
2. การจดทะเบียนฯ วิชา TR 790 การค้นคว้าอิสระ นี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักศึกษา หากยังไม่พร้อมไม่ควรลงทะเบียนฯ วิชานี้ (ค่าระดับสาหรับ
วิชาการค้นคว้าอิสระแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ S (ใช้ได้) และ U (ใช้ไม่ได้)
- สาหรับนักศึกษารหัส 54-56 หากนักศึกษาได้รับค่าระดับ U นักศึกษาจะจดทะเบียนศึกษาซ้าในลักษณะวิชานี้ได้อีกเพียง 1 ครั้ง และ ครั้ งหลัง
นี้จะต้องได้รับค่าระดับ S มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา)
- สาหรับนักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป หากนักศึกษาได้รับค่าระดับ U นักศึกษาถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
3. สาหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนฯ วิชา TR 790 การค้นคว้าอิสระ ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องดาเนินการยื่นใบแสดงความจานงขอให้อนุมัติปริญญา
ในกรณีที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคนี้ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
4. วิธีการแจ้งจบการศึกษา ดูจาก Website สานักทะเบียน http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=22
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3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจาปีการศึกษา 2558 สาหรับนักศึกษารหัส 55-57
ที่
1
2

3

รายการ

อัตรา(บาท)

ค่าหน่วยกิต
หน่วยกิตละ
3,500
ค่าบารุงการศึกษา
2.1 ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
ภาคละ
1,500
2.2 ค่าบารุงห้องสมุด (รวมภาคฤดูร้อน)*
ปีละ
4,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
3.1 ค่าพัฒนาการศึกษา
ภาคละ
15,000
3.2 ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (รวมภาคฤดูร้อน)* ปีละ
1,600
3.3 ค่าธรรมเนียมล่าช้า (ไม่นับวันหยุดราชการ)
วันละ
100
หมายเหตุ * สาหรับผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนฯ ในภาคที่ 1 และภาคที่ 2/2558

ตัวอย่างวิธีคานวณค่าจดทะเบียนฯ สาหรับนักศึกษา รหัส 55
1. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,500 บาท (6 หน่วยกิต x 3,500 บาท)
2. ค่าพัฒนาการศึกษา (ภาคละ)
3. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (ภาคละ)
รวมทั้งสิ้น 37,500 บาท

21,000 บาท
15,000 บาท
1,500 บาท

*นักศึกษาที่ไม่ได้จดทะเบียนฯ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 ต้องจ่ายเพิ่ม 5,600 บาท รวม 43,100 บาท
ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมล่าช้า (ไม่นบั วันหยุดราชการ) วันละ 100 บาท

4. วิธีการชาระค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา
4.1 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจดทะเบียนลักษณะวิชา (REGISTRATION FORM)
ได้ที่ www.title@econ.tu.ac.th หรื อ ขอรับ แบบฟอร์ ม ได้ ที่โ ครงการ และยื่ นเอกสารดั งกล่ า วกลั บ มาที่
โครงการฯ ภายใน “ วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 ” (วันธรรมดา 9.00-17.00 น.)
4.2 รับชาระเงิน
(1) ชาระเงินโดยการฝากเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
“โครงการนิ ติ เ ศรษฐศาสตร์ การค้ า ระหว่ า งประเทศ” เลขที่บั ญ ชี 114-217453-3 ด้ ว ยวิ ธี น าเงิ นฝากหน้ า
เคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น
กรณีที่ 1 ไม่สามารถมาดาเนินการด้วยตนเอง จะต้อง “สแกน” เอกสารต่างๆ ดังนี้
1. ใบโอน/ฝากเงิน
2. แบบฟอร์มการจดทะเบียนฯ พร้อมแนบใบรายงานผลการศึกษาฉบับล่าสุด
3. ส่งเอกสารที่สแกนทางอีเมล์ title@econ.tu.ac.th *พร้อมระบุชื่อนักศึกษา และเลขทะเบียน
นักศึกษาในใบโอนเงินให้ชัดเจนด้วย*
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กรณีที่ 2 ดาเนินการด้วยตัวเอง ติดต่อที่โครงการฯ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์) โดยใช้
เอกสารดังนี้
1. ใบโอน/ฝากเงิน
2. แบบฟอร์มการจดทะเบียนฯ พร้อมแนบใบรายงานผลการศึกษาฉบับล่าสุด
3. เพื่อความสะดวกของท่าน โปรดโทรศัพท์นัดหมายเวลากับเจ้าหน้าที่ก่อนดาเนินการ ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 02-613-2420
หมายเหตุ:
(1) ไม่รับ เงินสด/เช็คส่วนตัว/เช็ค,แคชเชียร์เช็ค
(2) ห้ามนาเงินฝากหรือโอนผ่านตู้ ATM หรือโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking
(3) กรณีที่มาดาเนินการจดทะเบียนฯ หลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2559 จะต้องเสีย
ค่าปรับล่าช้าภายใน 7 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ) วันละ 100 บาท (ค่าปรับล่าช้าชาระแยกกับ
ค่าจดทะเบียนฯ โดยกาหนดให้ชาระเป็นเงินสด)
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา สามารถสอบถามได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 02-613-2420
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
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