
ภาคเรียนที่ 2/2559 ภาคฤดรู้อน 2559**

(เปิดภาคเรียน 23 ม.ค.60 ปิดภาคเรียน 21 พ.ค.60) (เปิดภาคเรียน 12 มิ.ย.60 ปิดภาคเรียน 6 ส.ค.60)

 - ระยะเวลาด าเนนิการยื่นความจ านงขอให้

อนมุติัปริญญาในกรณีที่คาดว่าจะส าเร็จใน

ภาคนี้ นบัจากวันเปดิภาคเรียน 30 วัน 

(วิธีการแจง้จบการศึกษา ดูจาก Website 

ส านกัทะเบยีน http://www.reg.tu.ac.th)

23 ม.ค. 60 - 21 ก.พ. 60 12 ม.ิย. 60 - 11 ก.ค. 60

ก าหนดการสอบการค้นคว้าอิสระ (IS)

 - ช่วงขอเสนอสอบ Final Defense  1 เม.ย. 60 - 30 เม.ย. 60

ก าหนดการสง่การค้นคว้าอิสระ (IS)

 - ชว่งส่งต้นฉบบัผลงานใหโ้ครงการฯ ตรวจ

รูปแบบการพมิพต์ามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด และชว่งแกไ้ขจดัท าเล่มเพื่อเสนอ

คณะกรรมการสอบลงนาม

ภายใน 15 พ.ค. 60 ภายใน 11 ก.ค. 60

ภายใน 31 พ.ค. 60 ภายใน 24 ก.ค. 60

หน้าอนุมตั ิลงวันที ่9 ม.ิย. 2560* หน้าอนุมตั ิลงวันที ่11 ส.ค. 2560*

 - วันสุดทา้ยของการส่งแบบฟอร์มขอส่งผล

งานฉบบัสมบรูณ์ + หนา้ปกทั้งไทยและองักฤษ

 จ านวน 1 ชดุ + หนา้ปกในที่ม ีQR CODE 

จ านวน 1 ฉบบั + CD FULL TEXT (PDF) 

จากระบบ MY CAT จ านวน 1 แผ่นใส่กล่อง

พร้อมหนา้ปก CD +ใบตอบรับการตีพมิพ ์หรือ

 ใบตอบรับและเกยีรติบตัรการน าเสนอผลงาน

 จ านวน 1 ชดุ

ภายใน 30 ม.ิย. 60 ภายใน 31 ส.ค. 60

23 ม.ค. 60 - 31 ม.ีค 60

 - ส่งต้นฉบบัผลงานฉบบัสมบรูณ์ จ านวน 1 

เล่ม พร้อมหนา้อนมุติัที่มลีายเซ็น

คณะกรรมการสอบแล้ว จ านวน 1 ฉบบั ให้

โครงการฯ เสนอคณบดีลงนาม

 - น าไฟล์ขอ้มลูการค้นคว้าอสิระ เขา้ระบบ 

MyCat ตรวจสอบการคัดลอก

**ก าหนดการในภาค 3/59 จดัท าเพ่ือให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาและรับปริญญาในปีการศึกษา 2559 แตห่ากนักศึกษาไม่สามารถท าตามก าหนดการดงักลา่ว 

นักศึกษาอาจไม่ส าเร็จการศึกษาและไม่สามารถรับปริญญาไดท้ันในปีการศึกษาน้ีได้

*ทั้งน้ี การลงวนัที่ในหน้าอนุมัต ิขึ้นอยู่กับวนัที่สง่ตน้ฉบับเลม่การค้นควา้อิสระ สามารถลงวนัที่เร็วกวา่ได ้แตต่อ้งไม่เกินวนัที่โครงการก าหนด

                                                                              โครงการนติิเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะนติิศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์

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

ก าหนดการท างานวิชา กค. 790 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ประจ าปีการศึกษา 2559

ปกีารศึกษา 2558

 - ช่วงขอเสนอสอบ Proposal
นักศึกษาที่ประสงค์ส าเร็จการศึกษาในภาค 3/2559

 ควรสอบผ่าน Proposal แล้ว ก่อนจดทะเบยีนใน

ภาคน้ี



หมายเหตุ: 

1. นักศึกษาต้องได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ และมค่ีาระดับเฉล่ียสะสมไมต่่ ากวา่ 3.00 จงึจะสามารถสอบ Proposal ได้

2. นักศึกษาจะต้องสอบ Proposal ให้ผ่าน จงึจะสามารถสอบ Final Defense ได้

เงือ่นไขการส าเร็จการศึกษา:

1. นักศึกษาจะต้องได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด

3. ผลงานนักศึกษาต้องผ่านกระบวนการตรจสอบการคัดลอกจากระบบ MY CAT ให้เรียบร้อย

5. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มอืเพื่อการจดัท า/การพิมพ์ วทิยานิพนธ ์(IS ใชแ้บบเดียวกนั) และTemplate ได้ใน เวบ็ไซต์ของสานักหอสมดุ มธ. 

http://203.131.219.245/tulib/index.php/mixonlinedb-manual

4. ผลงานการค้นควา้อสิระจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออยา่งน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือส่ิงพิมพ์ทางวชิาการ หรือ

เสนอต่อที่ประชมุวชิาการที่มรีายการการประชมุ (Proceeding) จงึจะเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา

3. กรณี จดทะเบียนท าการค้นควา้อสิระ แล้ว นักศึกษาจะต้องได้รับการประเมนิความกา้วหน้าจากอาจารยที่ปรึกษาฯ หากไมไ่ด้รับการประเมนิ นักศึกษาจะได้ "NP"

2. นักศึกษาจะต้องได้ค่าระดับ S (ใชไ้ด้) ในการสอบการค้นควา้อสิระ

ส ำหรับตน้ฉบบัผลงำน นักศึกษำควรศึกษำรูปแบบกำรจดัท ำ/กำรพิมพ์ วทิยำนิพนธ ์(IS ใชแ้บบเดยีวกัน) ตำมรูปแบบที่มหำวทิยำลยัก ำหนด และ

เปน็ผู้จดัท ำมำใหถู้กตอ้งและเรียบร้อยดว้ยตนเอง ก่อนสง่ใหโ้ครงกำรฯ ตรวจสอบ มฉิะน้ันอำจจะท ำใหเ้กิดควำมลำ่ชำ้ และอำจไมจ่บกำรศึกษำใน

ภำคเรียนน้ันๆ >> ปจัจบุนัใช ้คู่มอืกำรพิมพ์วทิยำนิพนธ ์ครั้งที่ 8 (ฉบบัแก้ไขและเพ่ิมเตมิ) มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ พ.ศ.2556 หรือ 

download ที่ http://www.title.econ.tu.ac.th/research/

4. หากนักศึกษาไมม่คีวามกา้วหน้าในผลงาน และไมป่ระสงค์จะจดทะเบียนรายวชิาการค้นควา้อสิระในภาคการศึกษาใด ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอลาพักการศึกษา ทั้งนี้ จะลาพัก

การศึกษาติดต่อกนัเกนิกวา่ 2 ภาคการศึกษาไมไ่ด้ เวน้แต่ได้รับอนุมติัจากอธกิารบดี


