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คําอธิบาย

กําหนดการบรรยาย  (สถานที่บรรยาย ตึกคณะเศรษฐศาสตร ทาพระจันทร)

สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 (รุนที่ 4)

1. วิชาบังคับ/กค.611 (กฎหมายการคาระหวางประเทศภาคเอกชน) 

    ผูบรรยาย : ศ.ดร.กําชัย จงจักรพันธ และอ.ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช

    เรียนวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น. หอง ศ.303 ชั้น 3 

2. วิชาบังคับ/กค.621 (เศรษฐศาสตรวิเคราะห)  

    ผูบรรยาย : รศ.ดร.ชยันต ตันติวัสดาการ

    เรียนวันอาทิตย เวลา 9.00-12.00 น. หอง ศ.203 ชั้น 2

3. วิชาบังคับ/กค.612 (กฎหมายการคาระหวางประเทศภาครัฐ) 

    ผูบรรยาย : อ.ดร.นาถนิรันดร จันทรงาม และอ.ดร.จารุประภา รักพงษ

    เรียนวันศุกร เวลา 18.00-21.00 น. หอง ศ.304 ชั้น 3

สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 (รุนที่ 1, 2)

1. กค.736 (เศรษฐศาสตรวิเคราะหวาดวยกฎหมายเกี่ยวกับการคาและการลงทุนระหวางประเทศ)

    ผูบรรยาย : ผศ.ดร.พีระ เจริญพร และอ.ดร.นาถนิรันดร จันทรงาม

    เรียนวันอาทิตย เวลา 9.00-12.00 น. หอง ศ.204 ชั้น 2 

2. กค.738 (มิติเศรษฐศาสตรและกฎหมายเกี่ยวกับการขนสงและการประกันภัยระหวางประเทศ)

    ผูบรรยาย : ศ.ดร.กําชัย จงจักรพันธ และผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี

    เรียนวันศุกร เวลา 18.00-21.00 น. หอง ศ.303 ชั้น 3

3. กค.734 (การเจรจาระหวางประเทศและการระงับขอพิพาท)

    ผูบรรยาย : ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล (ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ)

    เรียนวันอาทิตย เวลา 13.00-16.00 น. หอง ศ.204 ชั้น 2

หมายเหตุ

1. วันเปดภาคเรียนที่ 1/2556 : วันจันทรที่ 18 สิงหาคม 2557  -  วันอาทิตยที่ 30 พศจิกายน 2557

2. วันสอบไล ภาคเรียนที่ 1/2557 (สถานที่สอบ คณะเศรษฐศาสตร ทาพระจันทร หองสอบจะแจงใหทราบภายหลัง)

     2.1 วันพฤหัสบดีที่ 11  ธันวาคม 2557 เวลา 18.00-21.00 น. วิชา กค.611

     2.2 วันศุกรที่ 12 ธันวาคม 2557   เวลา 18.00-21.00 น. วิชา กค.738,กค.612

     2.3 วันอาทิตยที่ 14 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. วิชา กค.621,กค.736

     2.4 วันอาทิตยที่ 14 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. วิชา กค.734 

นักศึกษาจะตองเขาสอบตามกําหนด หากมีเหตุจําเปนไมสามารถเขาสอบไลไดตามกําหนด 

โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ประกาศ เรื่อง "แนวทางในการปฏิบัติกรณีนักศึกษาไมมาสอบไล"

3. เปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 : วันที่ 12 มกราคม 2557  (ตารางสอนจะแจงใหทราบอีกครั้ง)                
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ขอปฎิบัติในการเขาชั้นเรียน

1. เวลาในการเซ็นชื่อเขาเรียน 2. อื่นๆ

    - วันธรรมดา ตั้งแตเวลา 17.30-18.30 น.    - หากมีความจําเปนไมสามารถเขาเรียน ใหนักศึกษา

    - วันอาทิตย (เชา) ตั้งแตเวลา 8.30-9.30 น. *** เขียนใบคํารองยื่นใหโครงการฯ ทราบลวงหนาอยางนอย 3 วัน

    - วันอาทิตย (บาย) ตั้งแตเวลา 12.30-13.30 น.    - ขอมูลสวนตัวของนักศึกษา หากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาแจงใหโครงการฯ ทราบดว

   - กําหนดการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหทราบ

อนุโลมใหนักศึกษาเซ็นชื่อเขาเรียนไดไมเกิน 30 นาที หลังจากเวลาเขาเรียน ถาเกินกวาเวลาที่กําหนดถือวาสาย

     - สาย 2 ครั้ง ถือวาขาดเรียน 1 ครั้ง ขาดเรียนเกิน 4 ครั้ง นักศึกษาจะหมดสิทธิ์สอบ

       (ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ขอ 5.3)  

     - ใบเซ็นชื่อเขาเรียน โครงการฯ จะสงใหผูบรรยายประจําวิชาทราบกอนวันสุดทายของภาค

     - การลาเรียนนั้นถือเปนการขาดเรียน แตโครงการฯ จะนําใบคํารองที่นักศึกษาแจงไวสงใหอาจารยประจําวิชาทราบ 

       เพื่อประกอบการพิจารณาในกรณีที่นักศึกษาหมดสิทธิ์สอบ

     - นักศึกษาสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมตางๆ ไดที่ www.title.econ.tu.ac.th 

     - ติดตอโครงการนิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ โทร. 0 2613 2420 โทรสาร 0 2224 1355 

สิงหาคม 2557

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย

1 2 3

โครงการหยุดทําการ

4 5 6 7 8 9 10

ครม.ประกาศหยุด วันแม

11 12 13 14 15 16 17

กค.611 (1) กค.738 (1) กค.621 (1)

เปดภาคเรียนที่ 1/57 กค.612 (1) กค.736 (1)

กค.734 (1)

18 19 20 21 22 23 24

กค.611 (2) กค.738 (2) กค.621 (2)

กค.612 (2) กค.736 (2)

กค.734 (2)

25 26 27 28 29 30 31

****กาหนดการจดทะเบยนฯ ภาคเรยนท 1/2557 สาหรบนศ.รุนท 1 และ 2 : วนท 26 - 29 พฤษภาคม 2556 (โปรดดูประกาศอกครง)
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กันยายน 2557

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย

กค.611 (3) กค.738 (3) กค.621 (3)

กค.612 (3) กค.736 (3)

กค.734 (3)

1 2 3 4 5 6 7

กค.611 (4) กค.738 (4) กค.621 (4)

กค.612 (4) กค.736 (4)

กค.734 (4)

8 9 10 11 12 13 14

กค.611 (5) กค.738 (5) กค.621 (5)

กค.612 (5) กค.736 (5)

กค.734 (5)

15 16 17 18 19 20 21

กค.611 (6) กค.738 (6) กค.621 (6)

กค.612 (6) กค.736 (6)

กค.734 (6)

22 23 24 25 26 27 28

29 30

ตุลาคม 2557

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย

กค.611 (7) กค.738 (7) กค.621 (7)

กค.612 (7) กค.736 (7)

กค.734 (7)

1 2 3 4 5

กค.611 (8) กค.738 (8) กค.621 (8)

กค.612 (8) กค.736 (8)

กค.734 (8)

6 7 8 9 10 11 12

กค.611 (9) กค.738 (9) กค.621 (9)

กค.612 (9) กค.736 (9)

กค.734 (9)

13 14 15 16 17 18 19



โครงการนิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ 

คณะนิติศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร

ตารางบรรยายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557
(ฉบับ ณ วันที� 1 ส.ค.57)

4/5

ตุลาคม 2557

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย

กค.738 (10) กค.621 (10)

กค.612 (10) กค.736 (10)

วันปยหาราช กค.734 (10)

กค.611 (10) ชดเชย 23/10

20 21 22 23 24 25 26

กค.611 (11) กค.738 (11)

กค.612 (11)

27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2557

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย

กค.621 (11)

กค.736 (11)

กค.734 (11)

1 2

กค.611 (12) กค.738 (12) กค.621 (12)

กค.612 (12) กค.736 (12)

กค.734 (12)

3 4 5 6 7 8 9

กค.611 (13) กค.738 (13) กค.621 (13)

กค.612 (13) กค.736 (13)

กค.734 (13)

10 11 12 13 14 15 16

กค.611 (14) กค.738 (14) กค.621 (14)

กค.612 (14) กค.736 (14)

กค.734 (14)

17 18 19 20 21 22 23

กค.611 (15) กค.738 (15) วันสุดทายของภาค 1/57

กค.612 (15) กค.621 (15)

กค.736 (15)

กค.734 (15)

24 25 26 27 28 29 30
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ธันวาคม 2557

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร อาทิตย

วันพอ โครงการหยุดทําการ

1 2 3 4 5 6 7

FINAL กค.611 FINAL กค.738 FINAL กค.621 (เชา) 

วันรัฐธรรมนูญ FINAL กค.612 FINAL กค.736 (เชา)

FINAL กค.734 (บาย)

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

วันสิ้นป

29 30 31
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