
ค ำร้องขอย้ำยคณะ                          
เร่ือง  ขออนุญำตย้ำยคณะ     

เรียน  นายทะเบียน                                                         

 ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)……………………..………………....…….…………......….....………………………………............................................ 
สังกัดคณะ…………….....………..............................................…………… สำขำวิชำ …………....................................................................................... 

นิสิตระดับ  ปริญญาตรี   บัณฑิตศึกษา  ประกาศนียบัตรบณัฑิต    ประเภทนิสิต    ภาคปกติ    ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ 
มีความประสงค์ขอย้ายคณะ จำกคณะ....................................................................... สำขำวิชำ.......................................................................... 
  ไปคณะ.......................................................................... สำขำวิชำ..........................................................................  

มีผลต้ังแต่    ภาคเรียนท่ี 1      ภาคเรียนท่ี 2      ภาคเรียนฤดูร้อน   ปีการศึกษา ................................ เป็นต้นไป 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ศึกษาหลักเกณฑ์ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการย้ายเข้าคณะตา่ง ๆ เป็นอย่างดีแล้ว  
และข้าพเจ้ามีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดดังกลา่ว 

                                                  (ลงช่ือ)….................………………………. ผู้ยื่นค าร้อง วันท่ี ........./................/........... 

ขั้นตอนกำรลงควำมเห็น / และกำรอนุมัติ 
1.  ควำมเห็นของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 2.  งำนทะเบียนนิสิตและบริกำรกำรศึกษำ 

ข้าพเจ้า ................................................................ได้พิจารณาแล้ว        
  เห็นควรอนุญาต 
  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .............................................................. 

(ลงช่ือ) ................................. อาจารย์ที่ปรึกษา (...../....../......) 

  นิสิตได้เรียนในสังกัดเดมิมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน  
  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต   
  ไม่เคยได้รับอนุมตัิให้ย้ายสังกดัมาก่อน   
  คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ............................  (เป็นไปตามเกณฑ์) 
ผลกำรพิจำรณำ    ผ่ำน      ไม่ผ่ำน   

ลงช่ือ ....................................... นายทะเบียน (...../....../......) 

3.  คณะเดิมที่นิสิตสังกัด 4.  คณะใหม่นิสิตจะขอย้ำยสังกดัเข้ำ 

ความเห็นของประธำนสำขำวิชำในคณะเดิม  
  อนุญาต   
  ไม่อนุญาต เพราะ ................................................................ 

(ลงช่ือ) ....................................ประธานสาขาวิชา (...../....../......) 

ส ำหรับคณบดีคณะเดิม 
  อนุญาต  
  ไม่อนุญาต เพราะ ................................................................ 

(ลงช่ือ) ...............................................คณบดี (...../....../......) 

ความเห็นของประธำนสำขำวิชำในคณะใหม่  
 เห็นควรอนุญาต เพราะมีที่ว่างพอที่จะรับเข้าศึกษาได ้
 ไม่เห็นควรอนุญาต เพราะ .............................................. 

(ลงช่ือ) ......................... ประธานสาขาวิชา (...../....../......) 

ส ำหรับคณบดีคณะใหม่ 
ได้ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงานแล้ว 
  สมควรรับเข้ำศึกษำในคณะได้ 
  ไม่สมควรรับเข้าศึกษาในคณะ เพราะ ...........................  

(ลงช่ือ) ........................................... คณบดี (...../....../......) 

5.  ฝ่ำยกำรคลังและทรัพย์สิน 6.  งำนทะเบียนนิสิตและบริกำรกำรศึกษำ 

นิสิตได้ช าระค่าธรรมเนียมการยา้ยสังกัดส่วนงานวิชาการแล้ว 
จ านวน .................. บาท  
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................. เลขท่ี .................. 

(ลงช่ือ) .............................. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการคลัง (...../....../......) 

บันทึกข้อมูลในระบบงานทะเบียนนิสิตเรียบร้อยแล้ว 

(ลงช่ือ) ..........................เจ้าหน้าที่งานทะเบียน (...../....../......) 

ส ำหรับคณะลงทะเบียนรับ 

เลขที่รับ ................... วันที่รับ .................... 

เวลารับ .....................ผู้รับ ......................... 

 
รหัสประจ ำตัวนิสิต  

        

เบอร์โทรศัพท์ 0 
 



คุณสมบัติทำงด้ำนวิชำเรียนของนิสิตที่ประสงค์จะย้ำยเข้ำคณะ 

1. ศึกษำศำสตร์ หรือ คณะอุตสำหกรรมเกษตรและชีวภำพ ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

คณะศึกษำศำสตร์ 

มีบุคลิกภาพและเจตคติเหมาะสมที่จะเป็นครู  มีความรู้ความสามารถในอาชีพครู และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง    
 

ลงชื่อ .................................... นำยทะเบียน 
 

คณะอุตสำหกรรมเกษตรและชีวภำพ 

ลงทะเบียนเรียนในสังกัดเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
และไม่เคยไดร้ับอนุมัติใหย้้ายสังกัดมาก่อน 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง   
 

ลงชื่อ .................................. นำยทะเบียน 

2. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  คณะศิลปกรรมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์  คณะนิติศำสตร์  คณะวิทยำกำรสุขภำพและกำรกฬีำ   

คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชมุชน และคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  คณะวิทยำศำสตร์  คณะศิลปกรรมศำสตร์ 

ได้ศึกษาวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน หรือรายวิชาเอกของสาขาวิชาเอกท่ีนิสิตประสงค์จะย้ายเข้าสังกัดการศึกษาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และไดค้ะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเหล่านี้ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

คณะนิติศำสตร์ 

ได้ศึกษาวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านรวมกับรายวิชาของคณะนติิศาสตร์ หรือศึกษารายวิชาของคณะนิติศาสตร์แต่เพียงอย่างเดยีวมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และไดค้ะแนนเฉลี่ยในวิชาเหล่านีไ้ม่ต่ ากว่า 2.50 

 

คณะวิทยำกำรสุขภำพและกำรกฬีำ 

ส าหรับนสิิตต่างคณะย้ายเข้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขภาพสิ่งแวดล้อม  

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ต้องศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน หรือรายวิชาเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
โดยคะแนนเฉลีย่ในรายวิชาเหล่านีไ้ม่ต่ ากว่า 2.50 และเกรดเฉลีย่รวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75 ยกเวน้สาขาววิทยาศาสตร์การกีฬา เกรด

เฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 
 

คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชมุชน 

ได้ศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน ส าหรับนสิิตที่ประสงค์จะย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร หรือรายวิชาพื้นฐาน ส าหรับนสิิตที่ประสงค์จะย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเหล่านี้ไม่ต่ ากว่า 2.50 
 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

นิสิตที่จะย้ายมาสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องได้รบัคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 ข้ึนไป ในรายวิชาที่นิสิตไดเ้รียนมาแล้วในสาขาวิชาเดิม  
และในหมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หมวดวิชาฟสิิกส์ หมวดวิชาเคมี และหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ตอ้งเรียนไม่น้อยกว่า 3 หมวดวิชา  

และมีคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาใน 3 หมวดวิชาไม่ต่ ากว่า 2.25 
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จำกคุณสมบัติตำมข้อ 2. 

     ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำ   คณะ ……………………...................………......................…………………………………………  
      โดยได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามที่ก าหนด ดังนี ้

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต ค่ำระดับขั้น หมำยเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 รวม    

 คะแนนเฉลี่ยที่ได้    

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 

ลงชื่อ ......................................... นำยทะเบียน 

 
3. คณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ 

3.1  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

หลักเกณฑ ์ เกณฑ์กำรย้ำย ผลกำรประเมิน 

1. นิสิตต้องมีค่าระดับขั้นเฉลีย่สะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

2. 0702115  การบัญชีขั้นต้น 1   GPA >= C+  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

3. 0702116 การบัญชีข้ันต้น 2 GPA >= C+  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

4. ศึกษารายวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหรือรายวิชาเอกบังคับ ไม่ต่ ากว่า 9 นก. GPA >= C+  ผ่าน    ไม่ผ่าน  
    

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต ระดับขั้นที่ได้ ผลกำรประเมิน 

     ผ่าน     ไม่ผ่าน 

     ผ่าน     ไม่ผ่าน 

     ผ่าน     ไม่ผ่าน 

     ผ่าน     ไม่ผ่าน 

     ผ่าน     ไม่ผ่าน 

รวมหน่วยกิต  
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 

ลงชื่อ ................................... นำยทะเบียน 
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3.2  หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต 

หลักเกณฑ ์ เกณฑ์กำรย้ำย ผลกำรประเมิน 

1. นิสิตต้องมีค่าระดับขั้นเฉลีย่สะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

2. 0703112  เศรษฐศาสตรม์หภาค   GPA >= C  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

3. 0703111  เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค GPA >= C  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 

ลงชื่อ ................................... นำยทะเบียน 

 

3.3  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑติ  สำขำวิชำ กำรตลำด 

หลักเกณฑ ์ เกณฑ์กำรย้ำย ผลกำรประเมิน 

1. นิสิตต้องมีค่าระดับขั้นเฉลีย่สะสม ไม่ต่ ากว่า 3.00  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

2. 0701111  หลักเศรษฐศาสตร ์ GPA >= B  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

3. 0701121  หลักการจัดการ GPA >= B  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

4. 0701131  หลักการตลาด GPA >= B  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 

ลงชื่อ ................................... นำยทะเบียน 

 

3.4  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑติ  สำขำวิชำ กำรประกอบกำรและกำรจัดกำร 

หลักเกณฑ ์ เกณฑ์กำรย้ำย ผลกำรประเมิน 

1. นิสิตต้องมีค่าระดับขั้นเฉลีย่สะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

2. หน่วยกิตสะสมรวม หน่วยกิต >= 50  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

3. 0708112  คณิตศาสตร์ธุรกิจ GPA >= C  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

4. 0708114  เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ GPA >= C  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

5. 0708113  โปรแกรมคอมพิวเตอรท์างธุรกิจ GPA >= C+  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

6. 0708115  หลักการจัดการ GPA >= C+  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

7. 0708116  หลักการตลาด GPA >= C+  ผ่าน    ไม่ผ่าน 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 

ลงชื่อ ................................... นำยทะเบียน 

 

3.5  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑติ  สำขำวิชำ กำรค้ำสมัยใหม่และนวัตกรรมบริกำร 

 ไม่รับย้ายนสิิตเข้าศึกษาในหลักสตูรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบรกิาร เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL 

 


