
ภาคเรียนที่ 1/2556 ภาคเรียนที่ 2/2556 ภาคฤดูรอน 2556

(เปดภาคเรียน 3 มิ.ย. 56 ปดภาคเรียน 22 ก.ย. 56) (เปดภาคเรียน 4 พ.ย. 56 ปดภาคเรียน 2 มี.ค. 57) (เปดภาคเรียน 31 มี.ค. 57 ปดภาคเรียน 25 พ.ค. 57)

 - ระยะเวลาดําเนินการยื่นความจํานงขอใหอนุมัติ

ปริญญาในกรณีที่คาดวาจะสําเร็จในภาคนี้ นับจากวัน

เปดภาคเรียน 30 วัน (วิธีการแจงจบการศึกษา ดูจาก

 Website สํานักทะเบียน http://www.reg.tu.ac.th)

3 มิ.ย. 56 - 2 ก.ค. 56 4 พ.ย. 56 - 11 ธ.ค. 56 31 มี.ค. 57 - 29 เม.ย. 57

กําหนดการสอบวิทยานิพนธ (THESIS)

 - ชวงขอเสนอสอบ Proposal และชวงขอเสนอสอบ 

Final Defense (กรณีสอบ Proposal ผานแลว)
3 มิ.ย. 56 - 3 ก.ย. 56 4 พ.ย. 56 - 4 ก.พ. 57 24 มี.ค. 57 - 18 พ.ค. 57

 - ชวงขอเสนอสอบ Proposal ครั้งที่ 2 และชวงขอ

เสนอสอบ Final Defense ครั้งที่ 2 (กรณีสอบไมผาน

ครั้งแรก

ภายใน 17 ก.ย. 56 ภายใน 17 ก.พ. 57 ภายใน 17 มิ.ย. 57

กําหนดการสงวิทยานิพนธ (THESIS)

 - ชวงสงตนฉบับผลงานใหโครงการฯ ตรวจรูปแบบ

การพิมพตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และชวง

แกไขจัดทําเลมเพื่อเสนอคณะกรรมการสอบลงนาม
ภายใน 30 ก.ย. 56 ภายใน 31 มีนาคม 57 ภายใน 17 ก.ค. 57

                                                                       โครงการนิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ คณะนิติศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร

ปการศึกษา 2556

Thammasat  International Trade Law and Economics (Title)                                              ม.ธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) โทร. 0-2613-2420 โทรสาร 0-2224-1355 Email : title@econ.tu.ac.th

กําหนดการทํางานวิชา กค. 800 วิทยานิพนธ (THESIS) ประจําปการศึกษา 2556



ภาคเรียนที่ 1/2556 ภาคเรียนที่ 2/2556 ภาคฤดูรอน 2556

(เปดภาคเรียน 3 มิ.ย. 56 ปดภาคเรียน 22 ก.ย. 56) (เปดภาคเรียน 4 พ.ย. 56 ปดภาคเรียน 2 มี.ค. 57) (เปดภาคเรียน 31 มี.ค. 57 ปดภาคเรียน 25 พ.ค. 57)

                                                                       โครงการนิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ คณะนิติศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร

ปการศึกษา 2556

Thammasat  International Trade Law and Economics (Title)                                              ม.ธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) โทร. 0-2613-2420 โทรสาร 0-2224-1355 Email : title@econ.tu.ac.th

กําหนดการทํางานวิชา กค. 800 วิทยานิพนธ (THESIS) ประจําปการศึกษา 2556

 - สงตนฉบับผลงานฉบับสมบูรณ พรอมหนาอนุมัติที่มี

ลายเซ็นคณะกรรมการสอบแลว จํานวน 1 เลม ให

โครงการฯ เสนอคณบดีลงนาม

ภายใน 17 ต.ค. 56 ภายใน 18 เม.ย. 57 ภายใน 31 ก.ค. 57

 - วันสุดทายที่ตองสงงานเลมฉบับสมบูรณเย็บเลม

เรียบรอยใหโครงการฯ จํานวน 8 เลม ภายใน 31 ต.ค. 56 ภายใน 2 พ.ค. 57 ภายใน 15 ส.ค. 57

หมายเหตุ: 

1. นักศึกษาจะสามารถสอบ Final Defense ไดตอเมื่อสอบ Proposal ผาน (โดยนับเวลาจากวันที่สอบผาน Proposal ไมนอยกวา 120 วัน) 

2. หากนักศึกษาคาดวาจะไมสําเร็จการศึกษา กรณีจดทะเบียนวิทยานิพนธครบแลว แตยังเขียนวิทยานิพนธไมเสร็จ ใหนักศึกษา ดําเนินการรักษาสถานภาพนักศึกษา ทั้งนี้ ภายในอายุความการเปนนักศึกษา

3. นักศึกษาสามารถดาวนโหลดคูมือเพื่อการจัดทํา/การพิมพ วิทยานิพนธ และTemplate ไดใน เว็บไซตของสานักหอสมุด มธ. http://203.131.219.245/tulib/index.php/mixonlinedb-manual 

สําหรับตนฉบับผลงาน นักศึกษาควรศึกษารูปแบบการจัดทํา/การพิมพ วิทยานิพนธตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเปนผูจัดทํามาใหถูกตองดวยตนเองกอนสงใหโครงการฯ ตรวจสอบ

เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา:

2. นักศึกษาจะตองไดคาระดับ S (ใชได) ในการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทาง

วิชาการ และเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายการการประชุม (Proceeding) จึงจะเปนผูสําเร็จการศึกษา

1. นักศึกษาตองไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด



ภาคเรียนที่ 1/2556 ภาคเรียนที่ 2/2556 ภาคฤดูรอน 2556

(เปดภาคเรียน 3 มิ.ย. 56 ปดภาคเรียน 22 ก.ย. 56) (เปดภาคเรียน 4 พ.ย. 56 ปดภาคเรียน 2 มี.ค. 57) (เปดภาคเรียน 31 มี.ค. 57 ปดภาคเรียน 25 พ.ค. 57)

 - ระยะเวลาดําเนินการยื่นความจํานงขอใหอนุมัติ

ปริญญาในกรณีที่คาดวาจะสําเร็จในภาคนี้ นับจากวัน

เปดภาคเรียน 30 วัน (วิธีการแจงจบการศึกษา ดูจาก

 Website สํานักทะเบียน http://www.reg.tu.ac.th)

3 มิ.ย. 56 - 2 ก.ค. 56 4 พ.ย. 56 - 11 ธ.ค. 56 31 มี.ค. 57 - 29 เม.ย. 57

กําหนดการสอบการคนควาอิสระ (IS)

ครั้งที่ 1

 - ชวงขอเสนอสอบ Proposal

 - ชวงขอเสนอสอบ Final Defense ภายใน 18 พ.ค. 57

ครั้งที่ 2 (กรณีสอบครั้งที่ 1 ไมผาน)

 - ชวงขอเสนอสอบ Final Defense ภายใน 17 ก.ย. 56 ภายใน 24 มี.ค. 57 ภายใน 31 พ.ค. 57

กําหนดการสงการคนควาอิสระ (IS)

 - ชวงสงตนฉบับผลงานใหโครงการฯ ตรวจรูปแบบ

การพิมพตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และชวง

แกไขจัดทําเลมเพื่อเสนอคณะกรรมการสอบลงนาม
ภายใน 30 ก.ย. 56 ภายใน 31 มี.ค. 57 ภายใน 15 มิ.ย. 57

 - สงตนฉบับผลงานฉบับสมบูรณ พรอมหนาอนุมัติที่มี

ลายเซ็นคณะกรรมการสอบแลว จํานวน 1 เลม ให

โครงการฯ เสนอคณบดีลงนาม

ภายใน 17 ต.ค. 56 ภายใน 18 เม.ย. 57 ภายใน 30 มิ.ย 57

                                                                              โครงการนิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ คณะนิติศาสตร และคณะเศรษฐศา

Thammasat  International Trade Law and Economics (Title)                                                 ม.ธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) โทร. 0-2613-2420 โทรสาร 0-2224-1355 Email : title@econ.tu.ac.t

กําหนดการทํางานวิชา กค. 790 การคนควาอิสระ (Independent Study) ประจําปการศึกษา 2556

ปการศึกษา 2556

3 มิ.ย. 56 - 3 ก.ย. 56 4 พ.ย. 56 - 4 ก.พ. 57

นักศึกษาที่ประสงคสําเร็จการศึกษาในภาคนี้ ควรสอบ 

Proposal ใหผาน กอนจดทะเบียนในภาคการศึกษานี้



ภาคเรียนที่ 1/2556 ภาคเรียนที่ 2/2556 ภาคฤดูรอน 2556

(เปดภาคเรียน 3 มิ.ย. 56 ปดภาคเรียน 22 ก.ย. 56) (เปดภาคเรียน 4 พ.ย. 56 ปดภาคเรียน 2 มี.ค. 57) (เปดภาคเรียน 31 มี.ค. 57 ปดภาคเรียน 25 พ.ค. 57)

                                                                              โครงการนิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ คณะนิติศาสตร และคณะเศรษฐศา

Thammasat  International Trade Law and Economics (Title)                                                 ม.ธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) โทร. 0-2613-2420 โทรสาร 0-2224-1355 Email : title@econ.tu.ac.t

กําหนดการทํางานวิชา กค. 790 การคนควาอิสระ (Independent Study) ประจําปการศึกษา 2556

ปการศึกษา 2556

 - วันสุดทายที่ตองสงงานเลมฉบับสมบูรณเย็บเลม

เรียบรอยใหโครงการฯ จํานวน 8 เลม
ภายใน 31 ต.ค. 56 ภายใน 2 พ.ค. 57 ภายใน 15 ก.ค. 57

หมายเหตุ: 

1. นักศึกษาตองไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบประมวลความรู จึงจะสามารถสอบ Proposal ได

2. นักศึกษาจะตองสอบ Proposal ผาน จึงจะสามารถสอบ Final Defense ได ทั้งนี้ โดยไมนับเวลาวันที่สอบผาน 

5. นักศึกษาสามารถดาวนโหลดคูมือเพื่อการจัดทํา/การพิมพ วิทยานิพนธ (IS ใชแบบเดียวกัน) และTemplate ไดใน เว็บไซตของสานักหอสมุด มธ. http://203.131.219.245/tulib/index.php/mixonlinedb-manual 

เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา:

1. นักศึกษาจะตองไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

3. กรณีทําการคนควาอิสระไมเสร็จตามกําหนดเวลา และสอบ Final Defense ครั้งแรกไมผาน จะไดคาระดับ "U" (ไมผาน) นักศึกษาสามารถจดทะเบียนฯ รายวิชานี้ซ้ําไดอีกเพียง 1 ครั้งในภาคการศึกษาถัดไป หรือภายในอายุความ

การเปนนักศึกษา และในการจดทะเบียนครั้งที่ 2 นี้ นักศึกษาจะตองดําเนินการทําการคนควาอิสระใหเสร็จตามกําหนดเวลา และสอบ Final Defense ใหผาน ไดคาระดับ “S”(ใชได) เทานั้น มิฉะนั้นจะตองถูกถอนชื่อออกจาก

ระบบทะเบียนนักศึกษา

2. นักศึกษาจะตองไดคาระดับ S (ใชได) ในการสอบการคนควาอิสระ และผลงานการคนควาอิสระจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือ

สิ่งพิมพทางวิชาการ และเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายการการประชุม (Proceeding) จึงจะเปนผูสําเร็จการศึกษา

สําหรับตนฉบับผลงาน นักศึกษาควรศึกษารูปแบบการจัดทํา/การพิมพ วิทยานิพนธ (IS ใชแบบเดียวกัน) ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเปนผูจัดทํามาใหถูกตองและเรียบรอยดวยตนเอง กอนสงใหโครงการฯ 

ตรวจสอบ มิฉะนั้นอาจจะทําใหเกิดความลาชา และอาจไมจบการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ

4. หากนักศึกษาไมมีความกาวหนาในผลงาน และไมประสงคจะจดทะเบียนรายวิชาการคนควาอิสระในภาคการศึกษาใด ใหนักศึกษายื่นคํารองขอลาพักการศึกษา ทั้งนี้ จะลาพักการศึกษาติดตอกันเกินกวา 2 ภาคการศึกษาไมได 

เวนแตไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
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