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 - ระยะเวลาด าเนินการยืน่ความจ านงขอใหอ้นุมตัปิริญญาในกรณทีี่

คาดว่าจะส าเร็จในภาคน้ี นบัจากวันเปดิภาคเรียน 30 วัน (วิธีการแจ้งจบ

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

ก าหนดการสอบวิทยานิพนธ์ (THESIS)

ก าหนดการส่งวิทยานิพนธ์ (THESIS)***

 - วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบบัผลงานใหโ้ครงการฯ ตรวจรูปแบบการ

พิมพ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด

 - วันสุดท้ายของการส่งแบบฟอร์มขอส่งผลงานฉบบัสมบรูณ์ + หนา้ปกทั้ง

ไทยและองักฤษ จ านวน 1 ชุด + หนา้ปกในที่ม ีQR CODE จ านวน 1 

ฉบบั + CD FULL TEXT (PDF) จากระบบ MY CAT จ านวน 1 แผ่นใส่

กล่องพร้อมหนา้ปก CD +ใบตอบรับการตีพิมพ์ หรือ ใบตอบรับและ

เกยีรติบตัรการน าเสนอผลงาน จ านวน 1 ชุด

 - ชว่งของการเสนอขอสอบ Final Defense (ส่ง แบบฟอร์มขอสอบ

และ Hard Copy ส าหรับสอบ ใหโ้ครงการตามจ านวนคณะกรรมการ

สอบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วัน*

31 สิงหาคม 2560

23 มกราคม - 30 เมษายน 2560

1 มีนาคม - 1 มิถุนายน 2560

โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหวา่งประเทศ

ปีการศึกษา 2559

ก าหนดการท างานวิชา กค. 800 วิทยานิพนธ์ (THESIS) ประจ าปีการศึกษา 2559

 - วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบบัผลงานฉบบัสมบรูณ์ จ านวน 1 เล่ม 

พร้อมหนา้อนมัุติที่มีลายเซ็นคณะกรรมการสอบแล้ว จ านวน 1 ฉบบั ให้

โครงการฯ เสนอคณบดีลงนาม

 - น าไฟล์ข้อมลูการค้นคว้าอสิระ เข้าระบบ MyCat ตรวจสอบการคัดลอก

11 กรกฎาคม 2560

 24 กรกฎาคม 2560
หนา้อนมุติัลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560**

23 ม.ค. 60 - 21 ก.พ. 60

ภาคเรียนที ่2/2559
(เปดิภาคเรยีน 23 ม.ค. 60 ปดิภาคเรยีน 21 พ.ค. 60)

 โทร. 0-2613-2420 โทรสาร 0-2224-1355 Email : title@econ.tu.ac.th

 - ชว่งของการเสนอขอสอบ Proposal (ส่งแบบฟอร์มขอสอบฯ พร้อม 

Hard Copy จ านวนเล่มเท่าคณะกรรมการสอบ + 1 เล่ม (ใหโ้ครงการฯ) 

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 14 วัน*



หมายเหต:ุ 

* หากเกินก าหนด นักศึกษาตอ้งเปน็ผู้จัดส่ง Hard Copy ส าหรบัสอบใหค้ณะกรรมการสอบเอง

*** ก าหนดการส่งวิทยานิพนธ์น้ี จัดท าขึน้เพ่ือใหนั้กศึกษาสามารถส าเรจ็การศึกษาและรบัปรญิญาไดท้นัในปกีารศึกษา 2559 

1. นักศึกษาจะสามารถสอบ Final Defense ได้ต่อเมื่อสอบ Proposal ผ่าน

2. ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นป ี: หากนักศึกษาคาดวา่จะไม่ส าเร็จการศึกษาในภาคที่ก าลังจะมาถึง ใหน้ักศึกษาด าเนินการรกัษาสถานภาพนักศึกษา ทั้งนี้ ภายในอายุความการเปน็นักศึกษา

เงื่อนไขการส าเรจ็การศึกษา:

1. ผลงานนักศึกษาจะต้องเข้าระบบ My Cat เพือ่ตรวจสอบการคัดลอก

4. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือเพือ่การจัดท า/การพมิพ ์วทิยานิพนธ ์และTemplate ได้ใน เวบ็ไซต์ของสานักหอสมุด มธ.

3. นักศึกษา 57 เปน็ต้นไป: หากจดทะเบยีนวทิยานิพนธใ์นภาคการศึกษาใดก็ตาม นักศึกษาจะต้องมีรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการวทิยานิพนธเ์พือ่รับหน่วยกิตตามที่ได้จดทะเบยีนมาในภาคการศึกษา

นั้น

4. ผลงานวทิยานิพนธจ์ะต้องได้รับการตีพมิพ ์หรืออย่างน้อยด าเนินการใหผ้ลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการยอมรับใหตี้พมิพใ์นวารสาร หรือส่ิงพมิพท์างวชิาการ ตามเกณฑ์ที่ สกอ . ก าหนด หรือ

น าเสนอต่อที่ประชุมวชิาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) เท่านั้น

3. นักศึกษาจะต้องได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวทิยานิพนธ์

2. นักศึกษาต้องได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด

** การลงวันทีใ่นหน้าอนุมตั ิขึน้อยู่กับวันทีส่่งตน้ฉบบัผลงานใหโ้ครงการฯ สามารถลงวันทีเ่รว็กว่าทีโ่ครงการก าหนดได ้โดยใหค้ านวณระยะเวลานับจากวันส่งตน้ฉบบัผลงานถึงวันส่งตน้ฉบบัผลงาน

ส ำหรบัตน้ฉบบัผลงำน นักศึกษำควรศึกษำรปูแบบกำรจัดท ำ/กำรพิมพ์ วิทยำนิพนธ์ (IS ใชแ้บบเดยีวกัน) ตำมรปูแบบทีม่หำวิทยำลัยก ำหนด และเปน็ผู้จัดท ำมำใหถู้กตอ้งและเรยีบรอ้ยดว้ยตนเอง 

ก่อนส่งใหโ้ครงกำรฯ ตรวจสอบ มฉิะน้ันอำจจะท ำใหเ้กิดควำมล่ำชำ้ และอำจไมจ่บกำรศึกษำในภำคเรยีนน้ันๆ >> ปจัจุบนัใช ้คู่มอืกำรพิมพ์วิทยำนิพนธ์ ครั้งที ่8 (ฉบบัแก้ไขและเพ่ิมเตมิ) 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์พ.ศ.2556 หรอื download ที ่http://www.title.econ.tu.ac.th/research/


