
โครงการนิติเศรษฐศาสตรก์ารค้าระหว่างประเทศ 

คณะนิติศาสตร ์และคณะเศรษฐศาสตร ์ม .ธรรมศาสตร์

ตารางบรรยายภาคเรยีนที่ 2 ปกีารศึกษา 2557




(ฉบบั ณ วนัที ่29 ธ.ค.57)

ค าอธิบาย

ก าหนดการบรรยาย  (สถานที่บรรยาย ตึกคณะเศรษฐศาสตร ์ทา่พระจันทร์)

ส าหรบันักศึกษาชั้นปทีี่ 1 (รุน่ที่ 4)

1. วชิาบงัคับ /กค.622 (เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ) 

    ผู้บรรยาย : รศ.ดร.ธรรมวทิย์ เทอดอุดมธรรม 

    เรียนวนัอาทติย์ เวลา 9.00-12.00 น. /หอ้ง 204 ชั้น 2

2. วชิาบงัคับ /กค.730 (บรูณาการของกฎหมายและเศรษฐศาสตร์) 

    ผู้บรรยาย : อ.ดร.ชลธชิา พริะชัย และอ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ 

    เรียนวนัพฤหสับดี เวลา 18.00-21.00 น. หอ้ง ศ.304 ชั้น 3

3. วชิาเลือก /กค.793 (ศึกษาเฉพาะเร่ืองในการค้าระหวา่งประเทศ : ระเบยีบวธิวีจิัย) 

    ผู้บรรยาย : รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ และ ดร.อุกฤษฏ ์มูสิกพนัธุ์

    เรียนวนัอาทติย์ เวลา 13.00-16.00 น. /หอ้ง 204 ชั้น 2

ส าหรบันักศึกษาชั้นปทีี่ 2 (รุน่ที่ 3)

1. วชิาเลือก /กค.737 (กฎหมายเกี่ยวกับการค้าบริการและผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์) 

    ผู้บรรยาย : ดร.ไกรจักร ธรีตยาคีนันท ์

    เรียนวนัอาทติย์ เวลา 9.00-12.00 น. หอ้ง ศ.203 ชั้น 2 

หมายเหตุ

1. วนัเปดิภาคเรียนที่ 2/2557 : วนัจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558  -  วนัอาทติย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558

2. วนัสอบไล่ ภาคเรียนที่ 2/2557 (สถานที่สอบ คณะเศรษฐศาสตร์ ทา่พระจันทร์ หอ้งสอบจะแจ้งใหท้ราบภายหลัง)

     2.1 วนัพฤหสับดีที่ 14  พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00-21.00 น. วชิา กค.730

     2.2 วนัอาทติย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. วชิา กค.622,กค.737

     2.3 วนัอาทติย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. วชิา กค.793 

นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามก าหนด หากมีเหตุจ าเปน็ไม่สามารถเข้าสอบไล่ได้ตามก าหนด 

โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ประกาศ เรือ่ง "แนวทางในการปฏบิตัิกรณนัีกศึกษาไม่มาสอบไล่"

3. เปดิภาคฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2557 : วนัที่ 1 มิถุนายน 2558 (ก าหนดการจดทะเบยีนฯ +ตารางสอนจะแจ้งใหท้ราบอีกคร้ัง)

ข้อปฎบิตัิในการเข้าชั้นเรยีน

1. เวลาในการเซ็นชื่อเข้าเรียน 2. อื่นๆ

    - วนัธรรมดา ต้ังแต่เวลา 17.30-18.30 น.  - หากมีความจ าเปน็ไม่สามารถเข้าเรียน ใหน้ักศึกษา

    - วนัอาทติย์ (เช้า) ต้ังแต่เวลา 8.30-9.30 น. *** เขียนใบค าร้องยื่นใหโ้ครงการฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั

    - วนัอาทติย์ (บา่ย) ต้ังแต่เวลา 12.30-13.30 น.  - ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา หากมีการเปล่ียนแปลงกรุณาแจ้งใหโ้ครงการฯ ทราบด้วย

   - ก าหนดการบรรยายอาจมีการเปล่ียนแปลง หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งใหท้ราบ

อนุโลมใหนั้กศึกษาเซ็นชื่อเข้าเรยีนได้ไม่เกิน 30 นาท ีหลังจากเวลาเข้าเรยีน ถ้าเกินกว่าเวลาที่ก าหนดถือว่าสาย

     - สาย 2 คร้ัง ถือวา่ขาดเรียน 1 คร้ัง ขาดเรียนเกิน 4 คร้ัง นักศึกษาจะหมดสิทธิส์อบ

       (ตามข้อบงัคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 5.3)  
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     - ใบเซ็นชื่อเข้าเรียน โครงการฯ จะส่งใหผู้้บรรยายประจ าวชิาทราบก่อนวนัสุดทา้ยของภาค

     - การลาเรียนนั้นถือเปน็การขาดเรียน แต่โครงการฯ จะน าใบค าร้องที่นักศึกษาแจ้งไวส่้งใหอ้าจารย์ประจ าวชิาทราบ 

       เพื่อประกอบการพจิารณาในกรณีที่นักศึกษาหมดสิทธิส์อบ

     - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ www.title.econ.tu.ac.th 

     - ติดต่อโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหวา่งประเทศ โทร. 0 2613 2420 โทรสาร 0 2224 1355 

มกราคม 2558

จนัทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

หยดุปีใหม่ หยดุปีใหม่ โครงการปิดท าการ โครงการปิดท าการ

1 2 3 4

จดทะเบียน 2/57 จดทะเบียน 2/57 จดทะเบียน 2/57 จดทะเบียน 2/57

5 6 7 8 9 10 11

กค.730 (1) กค.622 (1)

เปิดภาคเรียนที่ 2/57 กค.793 (1)

กค.737 (1)

12 13 14 15 16 17 18

กค.730 (2) กค.622 (2)

กค.793 (2)

กค.737 (2)

19 20 21 22 23 24 25

กค.730 (3)

26 27 28 29 30 31

กุมภาพันธ ์2558

จนัทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

กค.622 (3)

กค.793 (3)

กค.737 (3)

1

กค.730 (4) กค.622 (4)

กค.793 (4)

กค.737 (4)

2 3 4 5 6 7 8

กค.730 (5) กค.622 (5)

กค.793 (5)

กค.737 (5)

9 10 11 12 13 14 15

****ก าหนดการจดทะเบยีนฯ ภาคเรยีนที่ 1/2557 ส าหรบันศ.รุน่ที่ 1 และ 2 : วันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2556 (โปรดดูประกาศอีกครัง้)
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กค.730 (6) กค.622 (6)

กค.793 (6)

กค.737 (6)
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กค.730 (7)
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มีนาคม 2558

จนัทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

กค.622 (7)

กค.793 (7)

กค.737 (7)

1

กค.622 (8)

วนัมาฆบูชา กค.730 (8) กค.793 (8)

กค.737 (8)

2 3 4 5 6 7 8

กค.622 (9)

กค.730 (9) กค.793 (9)

กค.737 (9)

9 10 11 12 13 14 15

กค.622 (10)

กค.730 (10) กค.793 (10)

กค.737 (10)

16 17 18 19 20 21 22

กค.622 (11)

กค.730 (11) กค.793 (11)

กค.737 (11)

23 24 25 26 27 28 29

30 31
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เมษายน 2558

จนัทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

กค.622 (12)

กค.730 (12) กค.793 (12)

กค.737 (12)

1 2 3 4 5

วนัสงกรานต์ วนัสงกรานต์

หยุดวันจักรี กค.730 (13) โครงการปิดท าการ โครงการปิดท าการ

6 7 8 9 10 11 12

วนัสงกรานต์ วนัสงกรานต์ วนัสงกรานต์ งดจดัการเรียน งดจดัการเรียน กค.622 (13)

โครงการปิดท าการ โครงการปิดท าการ โครงการปิดท าการ กค.793 (13)

กค.737 (13)

13 14 15 16 17 18 19

กค.622 (14)

กค.730 (14) กค.793 (14)

กค.737 (14)

20 21 22 23 24 25 26

กค.730 (15)

27 28 29 30

พฤษภาคม 2558

จนัทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

วนัสุดท้ายของภาค 2/57

กค.622 (15)

กค.793 (15)

กค.737 (15)

1 2 3

หยดุวนัฉัตรมงคล

4 5 6 7 8 9 10

FINAL กค.730 FINAL กค.622 (เช้า) 

FINAL กค.793 (บ่าย)

FINAL กค.737 (เช้า)

11 12 13 14 15 16 17

ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ รุ่น 5

(อาจมีการเปล่ียนแปลง)

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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