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ประกาศโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
เรื่อง การจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2560
.............................................................
ด้ว ยโครงการนิ ติเศรษฐศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดาเนินการรั บ จดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาแบบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2560 ผ่านทาง www.reg.tu.ac.th โดยมีกาหนดการและรายละเอียด ดังนี้

1. กาหนดการจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรม

กาหนดการ

หมายเหตุ

1. วันเปิดภาคเรียนการศึกษา

วันที่ 15 มกราคม 2561

2. กาหนดการจดทะเบียนออนไลน์

วันที่ 10 - 12 มกราคม 2561

นักศึกษาดาเนินการผ่านทาง www.reg.tu.ac.th

3. กาหนดการชาระเงิน

วันที่ 10 - 12 มกราคม 2561

ชาระเงินผ่านธนาคาร (ดูหัวข้อที่ 4)

วันที่ 13 – 26 มกราคม 2561

นักศึกษาดาเนินการผ่านทาง www.reg.tu.ac.th
*** ชาระค่าธรรมเนียมล่าช้าเป็นรายวัน วันละ 100
บาท ทั้งนี้ไม่นับวันหยุดราชการ

5. ช่วงเพิ่ม-ถอน ลักษณะวิชาโดยวิชาที่
วันที่ 23 – 26 มกราคม 2561
ขอถอนไม่ปรากฏในระเบียน

นักศึกษาดาเนินการผ่านทาง www.reg.tu.ac.th

6. ช่วงวันแสดงความจานงขอให้อนุมัติ
ปริญญา (แจ้งจบ)

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

4. ช่วงการจดทะเบียน ล่าช้า
โดยเสียค่าธรรมเนียมล่าช้า

วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

7. ช่วงของการชาระค่ารักษาสถานภาพ วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึง
นักศึกษา/ลาพักการศึกษา
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
8. ช่วงเพิ่ม-ถอน ลักษณะวิชาโดยวิชาที่
วันที่ 16-26 มีนาคม 2561
ขอถอนจะได้บันทึก “W” ในระเบียน
9. วันสุดท้ายของภาคการศึกษา
วันที่ 13 พฤษภาคม 2561

กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนฯ ในภาคนี้ และกรณีที่
นักศึกษาจดทะเบียนฯ หน่วยกิตครบตามหลักสูตร
แต่ยังไม่จบการศึกษาด้วยเหตุต่างๆ
นักศึกษาเขียนคาร้องผ่านโครงการฯ

หมายเหตุ: นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จดทะเบียนฯ จะต้องดาเนินการยื่นแบบฟอร์มลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ โดยชาระเงินได้ที่กอง
คลัง ตึกโดม ชั้น1 จานวน 3,000 บาท (สาหรับนักศึกษาที่ต้องการจะยืมหนังสือที่ห้องสมุดในระหว่างรักษาสถานภาพจะต้องจ่ายค่าบารุง
ห้องสมุดเพิ่ม 4,000 บาท/ปีการศึกษา รวมภาคฤดูร้อน) และยื่นแบบฟอร์มพร้อมสาเนาใบเสร็จ 2 ฉบับแก่โครงการ นักศึกษาสามารถ
Download แบบฟอร์มได้ที่ www.title@econ.tu.ac.th หัวข้อ “แบบฟอร์มต่างๆ” และดาเนินตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม
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2. รายวิชาที่เปิดสอน : ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
2.1 วิชาเลือก (สาหรับนักศึกษาเลขทะเบียน 59)
(1) TR 745 ECONOMIC COST-BENEFIT ANALYSIS OF LAW
(2) TR 781 INDEPENDENT STUDY 1
(3) TR 782 INDEPENDENT STUDY 2
(4) TR 785 SELECTED TOPICS IN BUSINESS AND
STATE ENTERPRISE
(5) TR 800 THESIS

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3,6,9 หน่วยกิต

*สาหรับนักศึกษาที่สามารถจด วิชา TR 782 ต้องผ่านวิชา TR 781 ได้ค่าระดับ S แล้ว เท่านั้น

2.2 วิทยานิพนธ์ (สาหรับนักศึกษาเลขทะเบียน 57 -58 ที่เลือกแผน ก)
(1) TR 800 THESIS

3,6,9,12 หน่วยกิต

หมายเหตุ
1. กรณีนักศึกษาที่ยังไม่ได้จดทะเบียนฯ วิชา TR 800 วิทยานิพนธ์ หรือจดทะเบียนฯ แล้วแต่ยังไม่ครบ 12 หน่วยกิตตามที่หลักสูตรกาหนด ให้
ดาเนินการจดทะเบียนฯ ในภาคเรียนนี้ได้ ส่วนกรณีนักศึกษาที่จดทะเบียนฯ วิชา TR 800 วิทยานิพนธ์ครบ 12 หน่วยกิตแล้วตามที่หลักสูตร
ก าหนด นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งด าเนิ น การยื่ น แบบฟอร์ ม ลาพั ก การศึ ก ษาและรั ก ษาสถานภาพ โดยสามารถ Download แบบฟอร์ ม ได้ ที่
www.title@econ.tu.ac.th หั ว ข้ อ “แบบฟอร์มต่างๆ” และดาเนินตามขั้นตอนที่แจ้ งไว้ในแบบฟอร์ม(นัก ศึกษาที่ต้องการจะยืมหนังสือที่
ห้องสมุด จะต้องจ่ายค่าบารุงห้องสมุด 4,000 บาท/ปีการศึกษา รวมภาคฤดูร้อน)
2. สาหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนฯ วิชา TR 800 วิทยานิพนธ์ ครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว สามารถดาเนินการยื่นใบแสดงความจานงขอให้
อนุมัติปริญญาในกรณีที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคนี้ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
วิธีการแจ้งจบการศึกษา ดูจาก Website สานักทะเบียน http://www.reg3.tu.ac.th

2.4 การค้นคว้าอิสระ (สาหรับนักศึกษาเลขทะเบียน 54-56 ที่เลือกแผน ข)
(1) TR 790 INDEPENDENT STUDY

6 หน่วยกิต

2.5 การค้นคว้าอิสระ (สาหรับนักศึกษา รุ่น 1 รุ่น 2 รุ่น 3 รุ่น 4 และ รุ่น 5 ที่เลือกแผน ข)
(1) TR 790 INDEPENDENT STUDY
6 หน่วยกิต
*สาหรับนักศึกษา รุ่น 4 ที่จดทะเบียน ในภาค 1/60 ผ่านการประเมินความก้าวหน้าและได้ค่าระดับ SP3 หน่วยกิต แล้ว
หากมีความประสงค์จะสาเร็จการศึกษาในภาค 2/60 ให้จดทะเบียนเท่ากับหน่วยกิตที่เหลือ

(1) TR 790

INDEPENDENT STUDY

3 หน่วยกิต

หมายเหตุ
1. การจดทะเบียนฯ วิชา TR 790 การค้นคว้าอิสระนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักศึกษา หากยังไม่พร้อมไม่ควรลงทะเบียนฯ วิชานี้ (ค่าระดับ
สาหรับวิชาการค้นคว้าอิสระแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ S (ใช้ได้) และ U (ใช้ไม่ได้) หากนักศึกษาได้รับค่าระดับ U นักศึกษาจะจดทะเบียนศึกษาซ้าใน
ลักษณะวิชานี้ได้อีกเพียง 1 ครั้ง และ ครั้งหลังนี้จะต้องได้รับค่าระดับ S มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา)
2. กรณีนักศึกษารุ่นที่ 1 ที่จะไม่จดทะเบียนฯ วิชา TR 790 ในภาคนี้ เนื่องจากยังไม่พร้อมด้วยเหตุต่างๆ นักศึกษาจะต้องดาเนินการยื่นแบบฟอร์ม
ลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพนักศึกษา โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.title@econ.tu.ac.th หัวข้อ“แบบฟอร์มต่างๆ”
และดาเนินตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม
3. สาหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนฯ วิชา TR 790 การค้นคว้าอิสระ ในภาคเรียนนี้ นักศึกษาจะต้องดาเนินการยื่นใบแสดงความจานงขอให้อนุมัติ
ปริญญาในกรณีที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคนี้ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
4. วิธีการแจ้งจบการศึกษา ดูจาก Website สานักทะเบียน http://www.reg3.tu.ac.th
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3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ที่
1

รายการ
ค่าหน่วยกิต

นักศึกษารหัส 54
หน่วยกิตละ 3,500

นักศึกษารหัส 55-รหัส 56
หน่วยกิตละ 3,500

นักศึกษารหัส 57-58
หน่วยกิตละ 3,500

2

ค่าบารุงการศึกษา
2.1 ค่าบารุงมหาวิทยาลัย

(ภาคละ) 1,500

(ภาคละ) 1,500

(ปีละ รวมภาคฤดูร้อน) 4,000 (ปีละ รวมภาคฤดูร้อน) 4,000

(ภาคละ) 1,500
(ภาคละ) 1,500
(ภาคละ) 15,000 (นศ.ต่างชาติ)
(ปีละ รวมภาคฤดูร้อน) 4,000 (ปีละ รวมภาคฤดูร้อน) 4,000

(ภาคละ) 25,000
(ปีละ รวมภาคฤดูร้อน) 800

(ภาคละ) 25,000
(ปีละ รวมภาคฤดูร้อน) 1,600

(ภาคละ) 25,000
(ปีละ รวมภาคฤดูร้อน) 1,600

(ภาคละ) 25,000
(ปีละ รวมภาคฤดูร้อน) 1,600

-

-

(ปีละ) 110 บาท

(ปีละ) 110 บาท

(วันละ) 100

(วันละ) 100

(วันละ) 100

(วันละ) 100

(ภาคละ) 3,000

(ภาคละ) 3,000

-

-

3

2.2 ค่าบารุงห้องสมุด
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
3.1 ค่าพัฒนาการศึกษา
3.2 ค่าธรรมเนียมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 ค่าคุ้มครองประกัน
ชีวิตและอุบัติเหตุ
3.4 ค่าธรรมเนียมล่าช้า
(ไม่นับวันหยุดราชการ)
3.5 ค่ารักษาสถานภาพ
นักศึกษา

3.1 ตัวอย่างวิธีคานวณค่าจดทะเบียนฯ สาหรับนักศึกษา รหัส 54
1. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,500 บาท (6 หน่วยกิต x 3,500 บาท)
2. ค่าพัฒนาการศึกษา (ภาคละ)
3. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (ภาคละ)
4. ค่าบารุงห้องสมุด รวมภาคฤดูร้อน (ปีละ)
5. ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมภาคฤดูร้อน (ปีละ)
รวมทั้งสิ้น

นักศึกษารหัส 59
หน่วยกิตละ 3,500 วิชา TR745
หน่วยกิตละ 4,000 วิชา TR785

21,000 บาท
25,000 บาท
1,500 บาท
4,000 บาท*
800 บาท*
52,300 บาท

*หากเคยจดทะเบียนฯ ในภาค 1/60 แล้วไม่ต้องจ่าย
**ไม่รวมค่าธรรมเนียมล่าช้า (ไม่นับวันหยุดราชการ) วันละ 100 บาท

3.2 ตัวอย่างวิธีคานวณค่าจดทะเบียนฯ สาหรับนักศึกษา รหัส 55- รหัส 56
1. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,500 บาท (6 หน่วยกิต x 3,500 บาท)
2. ค่าพัฒนาการศึกษา (ภาคละ)
3. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (ภาคละ)
4. ค่าบารุงห้องสมุด รวมภาคฤดูร้อน (ปีละ)
5. ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมภาคฤดูร้อน (ปีละ)
รวมทั้งสิ้น

21,000 บาท
25,000 บาท
1,500 บาท
4,000 บาท*
1,600 บาท*
53,100 บาท

*หากเคยจดทะเบียนฯ ในภาค 1/60 แล้วไม่ต้องจ่าย
*ไม่รวมค่าธรรมเนียมล่าช้า (ไม่นับวันหยุดราชการ) วันละ 100 บาท
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3.3 ตัวอย่างวิธีคานวณค่าจดทะเบียนฯ สาหรับนักศึกษา รหัส 57-59
1. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,500 บาท (9 หน่วยกิต x 3,500 บาท)
2. ค่าพัฒนาการศึกษา (ภาคละ)
3. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (ภาคละ)
4. ค่าบารุงห้องสมุด รวมภาคฤดูร้อน (ปีละ)
5. ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมภาคฤดูร้อน (ปีละ)
6. ค่าคุ้มครองประกันชีวิตและอุบัติเหตุ (ปีละ)
รวมทั้งสิ้น

31,500 บาท
25,000 บาท
1,500 บาท
4,000 บาท*
1,600 บาท*
110 บาท*
63,710 บาท

*หากเคยจดทะเบียนฯ ในภาค 1/60 แล้วไม่ต้องจ่าย
**ไม่รวมค่าธรรมเนียมล่าช้า (ไม่นบั วันหยุดราชการ) วันละ 100 บาท

3.4 ตัวอย่างวิธีคานวณค่าจดทะเบียนฯ สาหรับนักศึกษา รหัส 58 (นักศึกษาต่างชาติ)
1. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,500 บาท (9 หน่วยกิต x 3,500 บาท) 31,500 บาท
2. ค่าพัฒนาการศึกษา (ภาคละ)
25,000 บาท
3. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (ภาคละ)
15,000 บาท
4. ค่าบารุงห้องสมุด รวมภาคฤดูร้อน (ปีละ)
4,000 บาท*
5. ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมภาคฤดูร้อน (ปีละ)
1,600 บาท*
6. ค่าคุ้มครองประกันชีวิตและอุบัติเหตุ (ปีละ)
110 บาท*
รวมทั้งสิ้น
77,210 บาท
*หากเคยจดทะเบียนฯ ในภาค 1/60 แล้วไม่ต้องจ่าย
**ไม่รวมค่าธรรมเนียมล่าช้า (ไม่นบั วันหยุดราชการ) วันละ 100 บาท

4. วิธีการชาระค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา
4.1 นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชาระเงินหลังจากจดทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยจาก
www.reg.tu.ac.th
4.2 ชาระเงิน
ชาระเงินโดยการฝากเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อ
บัญชี “โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ” เลขที่บัญชี 114-217453-3 ด้วยวิธีนาเงินฝาก
หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น
4.3 ยื่นหลักฐานการชาระเงินให้โครงการฯ ภายใน “วันที่ 9–12 มกราคม 2561”
(วันธรรมดา 9.00-17.00 น. และ วันหยุดราชการ 8.30-16.30 น.) หรือ สแกนเอกสารส่งทางอีเมล์
title@econ.tu.ac.th *พร้อมระบุชื่อนักศึกษา และเลขทะเบียนนักศึกษาในใบโอนเงินให้ชัดเจนด้วย*
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หมายเหตุ:
(1) ไม่รับ เงินสด/เช็คส่วนตัว/แคชเชียร์เช็ค
(2) ห้ามนาเงินฝากหรือโอนผ่านตู้ ATM หรือโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking
(3) กรณีที่มาดาเนินการจดทะเบียนฯ หลังจากวันที่ 12 มกราคม 2561 จะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมล่าช้า วันละ 100 บาท (ค่าธรรมเนียมล่าช้าชาระแยกกับค่าจดทะเบียนฯ)
(4) นักศึกษาสามารถดูตารางบรรยายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้ที่
www.title@econ.tu.ac.th
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา สามารถสอบถามได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 02-613-2420
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต)
คณบดีคณะนิติศาสตร์
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