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ประกาศโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
เรื่อง การจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2557
.............................................................
ด้ ว ยโครงการนิ ติ เ ศรษฐศาสตร์ ก ารค้ า ระหว่ า งประเทศ คณะนิ ติ ศ าสตร์ แ ละคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดาเนินการรับจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา2557 ใน
ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2558 โดยจะเปิดให้มีการจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา ดังนี้
1. กาหนดการจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กิจกรรม

กาหนดการ

1. วันเปิดภาคเรียนการศึกษา

วันที่ 12 มกราคม 2558

2. กาหนดการจดทะเบียนฯ

วันที่ 5-8 มกราคม 2558

หมายเหตุ

3. ช่วงการจดทะเบียน ล่าช้า
วันที่ 9-23 มกราคม 2558
โดยเสียค่าธรรมเนียมล่าช้า
4. ช่วงเพิ่ม-ถอน ลักษณะวิชาโดยวิชาที่ วันที่ 20-23 มกราคม 2558
ขอถอนไม่ปรากฏในระเบียน

ชาระค่าธรรมเนียมล่าช้าเป็นรายวัน วันละ 100 บาท
ทั้งนีไ้ ม่นับวันหยุดราชการ

5. วันสุดท้ายของการยื่นใบแสดงความ
จานงขอให้อนุมัติปริญญา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

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

6. การชาระค่ารักษาสถานภาพ
นักศึกษา/ลาพักการศึกษา

วันที่ 12 มกราคม 2558 ถึง

กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนฯ ในภาคนี้ และกรณีที่
นักศึกษาจดทะเบียนฯ หน่วยกิตครบตามหลักสูตร
แต่ยังไม่จบการศึกษาด้วยเหตุต่างๆ

7. ช่วงขอถอน ลักษณะวิชาโดยวิชาที่
ขอถอนจะได้บันทึก “W” ในระเบียน
8. วันสุดท้ายของภาคการศึกษา

วันที่ 16-23 มีนาคม 2558

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ 10 พฤษภาคม 2558
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2. รายวิชาที่เปิดสอน : ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้
2.1 วิชาบังคับ (สาหรับนักศึกษา รุ่น 4)
(1) TR 622 INTERNATIONAL ECONOMICS
(2) TR 730 LAW AND ECONOMIC: INTEGRATED APPROACH
2.2 วิชาเลือก (รุ่น 4)
(1) TR 793
2.3 วิชาเลือก (รุ่น 3)
(1) TR 737

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

SELETED TOPIC IN INTERNATIONAL TRADE:
RESEARCH METHODOLOGY

3 หน่วยกิต

LAW AND AGREEMENT ON TRADE
IN SERVICES AND ECONOMIC IMPLICATION

3 หน่วยกิต

2.4 วิทยานิพนธ์ (สาหรับนักศึกษา รุ่น2 และ รุ่น3 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 หน่วยกิตแล้วตามที่หลักสูตรกาหนด
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 หัวข้อ “แบบฟอร์มต่างๆ” และดาเนินตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม(นักศึกษาที่ต้องการจะยืมหนังสือที่ห้องสมุด
จะต้องจ่ายค่าบารุงห้องสมุด 4,000 บาท/ปีการศึกษา รวมภาคฤดูร้อน)
2. สาหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนฯ วิชา TR 800 วิทยานิพนธ์ ครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว สามารถดาเนินการยื่นใบแสดงความจานงขอให้อนุมัติ
ปริญญาในกรณีที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคนี้ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
3. วิธีการแจ้งจบการศึกษา ดูจาก Website สานักทะเบียน http://www.reg3.tu.ac.th

2.5 การค้นคว้าอิสระ (สาหรับนักศึกษา รุ่น 2 และ รุ่น3 ที่เลือกแผน ข)
(1) TR 790 INDEPENDENT STUDY

6 หน่วยกิต

หมายเหตุ
1. การจดทะเบียนฯ วิชา TR 790 การค้นคว้าอิสระนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักศึกษา หากยังไม่พร้อมไม่ควรลงทะเบียนฯ วิชานี้ (ค่าระดับสาหรับ
วิชาการค้นคว้าอิสระแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ S (ใช้ได้) และ U (ใช้ไม่ได้) หากนักศึกษาได้รับค่าระดับ U นักศึกษาจะจดทะเบียนศึกษาซ้าในลักษณะวิชา
นี้ได้อีกเพียง 1 ครั้ง และ ครั้งหลังนี้จะต้องได้รับค่าระดับ S มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา)
2. กรณีนักศึกษารุ่นที่ 1 ที่จะไม่จดทะเบียนฯ วิชา TR 790 ในภาคนี้ เนื่องจากยังไม่พร้อมด้วยเหตุต่างๆ นักศึกษาจะต้องดาเนินการยื่นแบบฟอร์มลาพัก
การศึกษาและรักษาสถานภาพนักศึกษา โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.title@econ.tu.ac.th หัวข้อ“แบบฟอร์มต่างๆ” และ
ดาเนินตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม
3. สาหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนฯ วิชา TR 790 การค้นคว้าอิสระ ในภาคเรียนนี้ นักศึกษาจะต้องดาเนินการยื่นใบแสดงความจานงขอให้อนุมัติปริญญา
ในกรณีที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคนี้ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
4. วิธีการแจ้งจบการศึกษา ดูจาก Website สานักทะเบียน http://www.reg3.tu.ac.th
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3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557
ที่
1
2

3

รายการ
ค่าหน่วยกิต
ค่าบารุงการศึกษา
2.1 ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
2.2 ค่าบารุงห้องสมุด
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
3.1 ค่าพัฒนาการศึกษา
3.2 ค่าธรรมเนียมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 ค่าธรรมเนียมล่าช้า (ไม่
นับวันหยุดราชการ)
3.4 ค่ารักษาสถานภาพ
นักศึกษา
3.5 ค่าคุ้มครองอุบัติเหตุ(ปี
การศึกษาละ 110 บาท)

นักศึกษารหัส 54
หน่วยกิตละ 3,500

นักศึกษารหัส 55
หน่วยกิตละ 3,500

(ภาคละ) 1,500
(ภาคละ) 1,500
(ปีละ รวมภาคฤดูร้อน) 4,000 (ปีละ รวมภาคฤดูร้อน) 4,000

นักศึกษารหัส 56
หน่วยกิตละ 3,500

นักศึกษารหัส 57
หน่วยกิตละ 3,500

(ภาคละ) 1,500
(ปีละ รวมภาคฤดูร้อน) 4,000

(ภาคละ) 1,500
(ปีละ รวมภาคฤดูร้อน) 4,000

(ภาคละ) 25,000
(ภาคละ) 25,000
(ภาคละ) 25,000
(ภาคละ) 25,000
(ปีละ รวมภาคฤดูร้อน) 800 (ปีละ รวมภาคฤดูร้อน) 1,600 (ปีละ รวมภาคฤดูร้อน) 1,600 (ปีละ รวมภาคฤดูร้อน) 1,600
(วันละ) 100

(วันละ) 100

(วันละ) 100

(วันละ) 100

(ภาคละ 3,000)

(ภาคละ 3,000)

-

-

-

-

-

(ปีละ) 110
(จัดเก็บครั้งเดียวในภาคเรียนที่ 1)

3.1 ตัวอย่างวิธีคานวณค่าจดทะเบียนฯ สาหรับนักศึกษา รหัส 55
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)

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

*หากเคยจดทะเบียนฯ ในภาค 1/57 แล้วไม่ต้องจ่าย

รวมทั้งสิ้น

53,100 บาท

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมล่าช้า (ไม่นับวันหยุดราชการ) วันละ 100 บาท

3.2 ตัวอย่างวิธีคานวณค่าจดทะเบียนฯ สาหรับนักศึกษา รหัส 56
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)

31,500 บาท
25,000 บาท
1,500 บาท
*4,000 บาท
*1,600 บาท

*หากเคยจดทะเบียนฯ ในภาค 1/57 แล้วไม่ต้องจ่าย

รวมทั้งสิ้น

63,600 บาท

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมล่าช้า (ไม่นับวันหยุดราชการ) วันละ 100 บาท

3.3 ตัวอย่างวิธีคานวณค่าจดทะเบียนฯ สาหรับนักศึกษา รหัส 57
1. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,500 บาท (9 หน่วยกิต x 3,500 บาท) 31,500 บาท
2. ค่าพัฒนาการศึกษา (ภาคละ)
25,000 บาท
3. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (ภาคละ)
1,500 บาท
รวมทั้งสิ้น
58,000 บาท
*ไม่รวมค่าธรรมเนียมล่าช้า (ไม่นับวันหยุดราชการ) วันละ 100 บาท
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4. วิธีการชาระค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา
4.1 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจดทะเบียนลักษณะวิชา (REGISTRATION FORM)
ได้ ที่ www.title@econ.tu.ac.th หรือ ขอรั บแบบฟอร์ม ได้ที่ โ ครงการ และยื่ นเอกสารดั งกล่ า วกลั บ มาที่
โครงการฯ ภายใน “ วันที่ 5 – 8 มกราคม 2558 ” (วันธรรมดา 9.00-17.00 น.)
4.2 รับชาระเงิน
(1) ชาระเงินโดยการฝากเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
“โครงการนิ ติ เ ศรษฐศาสตร์ การค้า ระหว่า งประเทศ” เลขที่ บั ญชี 114-217453-3 ด้ ว ยวิ ธี น าเงิ นฝากหน้ า
เคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น
กรณีที่ 1 ไม่สามารถมาดาเนินการด้วยตนเอง จะต้อง “สแกน” เอกสารต่างๆ ดังนี้
1. ใบฝากเงิ น และแบบฟอร์ ม การจดทะเบี ย นฯ พร้ อ มแนบใบรายงานผลการศึ ก ษาฉบั บ ล่ า สุ ด
ประกอบด้วย
2. ส่งเอกสารที่สแกนทางอีเมล์ title@econ.tu.ac.th *พร้อมระบุชื่อนักศึกษา และเลขทะเบียน
นักศึกษาในใบโอนเงินให้ชัดเจนด้วย*
กรณีที่ 2 ดาเนินการด้วยตัวเอง ติดต่อที่โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ชั้น 5
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โดยใช้เอกสารดังนี้
1. ใบฝากเงิ น และแบบฟอร์ ม การจดทะเบี ย นฯ พร้ อ มแนบใบรายงานผลการศึ ก ษาฉบั บ ล่ า สุ ด
ประกอบด้วย
2. เพื่อความสะดวกของท่าน โปรดโทรศัพท์นัดหมายเวลากับเจ้าหน้าที่การเงินก่อน ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 02-613-2420
หมายเหตุ:
(1) ไม่รับ เงินสด/เช็คส่วนตัว/แคชเชียร์เช็ค
(2) ห้ามนาเงินฝากหรือโอนผ่านตู้ ATM หรือโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking
(3) กรณีที่มาดาเนินการจดทะเบียนฯ หลังจากวันที่ 8 มกราคม 2558 จะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมล่าช้า วันละ 100 บาท (ค่าธรรมเนียมล่าช้าชาระแยกกับค่าจดทะเบียนฯ
โดยกาหนดให้ชาระเป็นเงินสด)
(4) นักศึกษาสามารถดูตารางบรรยายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ได้ที่www.title@econ.tu.ac.th
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา สามารถสอบถามได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 02-613-2420
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. 2557
-สาเนา-

(ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
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