คำร้องขอย้ำยคณะ
เลขที่ ……………วันที่ ………….
……………….………...ผูร้ ับ

เรื่อง ขออนุญาตย้ายคณะ
รหัสประจำตัวนิสิต
เรียน คณบดีคณะ………………………………...................…………………………
ข้าพเจ้า { } นาย { } นาง { } นางสาว ………………………………………………..................…….....…………โทรศัพท์.......................................
คณะ { } วิทยาศาสตร์ { } ศึกษาศาสตร์ { } มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ { } เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ { } ศิลปกรรมศาสตร์
{ } วิทยาการสุขภาพและการกีฬา { } เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน { } นิติศาสตร์
นิสิตระดับปริญญำตรี { }ภาคปกติ สาขาวิชา ……..……………………........……………..…...….….....……วิชาโท …………...............…………………..……...
ขอย้ำยคณะ จากคณะ……………………………....................……................…......…สาขาวิชา………..………......…...........…………………..………………………….
ย้ายไปคณะ……………………………………….............................….……สาขาวิชา………………..…......….........……....……………….……………….….
ตั้งแต่ { } ภาคเรียนที่ 1 { } ภาคเรียนที่ 2 { } ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา…………………………….เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ได้ศึกษาและเข้าใจข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายเข้าคณะเป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้ ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตามข้อบังคับและประกาศดังกล่าว
ลงชื่อ ……………………………………….ผู้ยื่นคาร้อง
…….……/…….………./……….….

ขั้นตอนกำรลงควำมคิดเห็น / กำรอนุมัติ
1. ควำมเห็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
ลงชื่อ …………………………….อาจารย์ที่ปรึกษา
( ……../……………/…….…..)

3. สำหรับคณะเดิมที่นิสิตสังกัด
ความเห็นประธานสาขาวิชาในคณะเดิม
[ ] อนุญาต
[ ] ไม่อนุญาต เพราะ……………………………..……
ลงชื่อ ………….…….………………….. ประธานสาขาวิชา
(..…./………/….…)

คณบดีคณะเดิม
[ ] อนุญาต
[ ] ไม่อนุญาต เพราะ…………………………………………….
ลงชื่อ ………………….……คณบดี
…………/……………../………...

5. ฝ่ำยกำรคลังและทรัพย์สิน
นิสิตชาระเงินค่าย้ายคณะแล้ว จานวน ……………………. บาท
ใบเสร็จรับเงินเล่มที…่ ………………..เลขที…่ …………………….
ลงชื่อ………………………..ผู้รับเงิน (………/...………../……...)

2. กลุ่มภำรกิจทะเบียนนิสิตฯ ตรวจสอบ
[
[
[
[

] นิสิตได้เรียนในคณะเดิมมาแล้ว……………ปีการศึกษา
] นิสิตลงทะเบียนในคณะเดิมมาแล้ว………….หน่วยกิต
] นิสิตไม่เคยได้รับอนุมตั ิ ให้ย้ายคณะมาก่อน
] คุณสมบัตดิ ้านวิชาเรียนได้เฉลี่ย ……….เป็นไปตามเกณฑ์
ลงชื่อ ……………………….…นายทะเบียน

4. สำหรับคณะใหม่ที่นิสิตจะย้ำยเข้ำ
ความเห็นประธานสาขาวิชาในคณะใหม่
[ ] อนุญาต เพราะมีที่วา่ งพอที่จะรับเข้าศึกษาได้
[ ] ไม่อนุญาต เพราะ……………………………..……
ลงชื่อ ………….…….………………….. ประธานสาขาวิชา
(..…./………/….…)

คณบดีคณะใหม่
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะแล้ว เห็นว่า
[ ] สมควรรับเข้าศึกษาในคณะได้
[ ] ไม่สมควรรับเข้าศึกษาในคณะ เพราะ……………………….
………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………….……คณบดี ( ………../………./………..)

6. กลุ่มภำรกิจทะเบียนนิสิตและบริกำรกำรศึกษำ
แก้ไขข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ…………………………………เจ้าหน้าที่ทะเบียนฯ
(………../…………/………)

คุณสมบัติทำงด้ำนวิชำเรียน
นิสิตที่มีควำมประสงค์ย้ำยเข้ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ได้ศึกษารายวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน หรือรายวิชาเอกของสาขาวิชาเอกที่นิสิตประสงค์จะย้ายเข้าสังกัดการศึกษามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยในวิชาเหล่านี้ไม่ต่ากว่า 2.50
นิสิตที่มีควำมประสงค์ย้ำยเข้ำคณะวิทยำศำสตร์
ได้ศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน หรือรายวิชาเอกของสาขาวิชาเอกที่นิสิตประสงค์จะย้ายเข้าสังกัด
การศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยในวิชาเหล่านี้ไม่ต่ากว่า 2.50
นิสิตที่มีควำมประสงค์ย้ำยเข้ำคณะนิติศำสตร์
ได้ศึกษารายวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านรวมกับรายวิชาของคณะนิติศาสตร์ หรือศึกษารายวิชาของคณะนิติศาสตร์แต่เพียงอย่าง
เดียว
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยในวิชาเหล่านีไ้ ม่ต่ากว่า 2.50
นิสิตที่มีควำมประสงค์ย้ำยเข้ำคณะศิลปกรรมศำสตร์
ได้ศึกษารายวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน หรือรายวิชาเอกของสาขาวิชาเอกที่นิสิตประสงค์จะย้ายเข้าสังกัดการศึกษามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลีย่ ในวิชาเหล่านีไ้ ม่ต่ากว่า 2.50
นิสิตที่มีควำมประสงค์ย้ำยเข้ำคณะวิทยำกำรสุขภำพและกำรกีฬำ
ได้ศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน หรือรายวิชาเอกของสาขาวิชาเอกที่นิสติ ประสงค์จะย้ายเข้าสังกัดการ
ศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลีย่ ในวิชาเหล่านี้ไม่ต่ากว่า 2.50
นิสิตที่มีควำมประสงค์ย้ำยเข้ำคณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน
ได้ศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์พื้นฐานสาหรับนิสติ ที่ประสงค์จะย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในสาขา
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร หรือรายวิชาพื้นฐาน สาหรับนิสิตที่ประสงค์จะย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยในวิชาเหล่านี้ไม่ต่ากว่า 2.50
มีควำมประสงค์ย้ำยเข้ำสังกัดกำรศึกษำ คณะ…………………………………………………………….………………………….
โดยได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามที่กาหนด ดังนี้
รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ
หน่วยกิต ค่ำระดับขั้น

รวม……………..หน่วยกิต
คิดคะแนนเฉลี่ยได้…………..
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

……………………………….นายทะเบียน

คุณสมบัติทำงด้ำนวิชำเรียน
นิสิตที่มีควำมประสงค์ย้ำยเข้ำคณะศึกษำศำสตร์
มีบุคลิกภาพและเจตคติเหมาะสมที่จะเป็นครู มีความรู้ความสามารถในอาชีพครู และได้คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 2.50

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

……………………………….นายทะเบียน

นิสิตที่มีควำมประสงค์ย้ำยเข้ำคณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ
วิชำเอกกำรบัญชี นิสิตที่ประสงค์จะย้ายเข้าเรียนจะต้อง
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.75
2. ได้ศึกษาวิชา 0702221 (หลักการบัญชี) และต้องได้ค่าระดับขั้นไม่ต่ากว่า C+
3. ได้ศึกษารายวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหรือรายวิชาเอกบังคับที่นอกเหนือจากวิชา 0702221 (หลักการบัญชี) ไม่ตากว่
่ า 12 หน่วยกิต
โดยต้องได้ค่าระดับขั้นในแต่ละวิชา ไม่ต่ากว่า C+
4. สาขาวิชาการบัญชียังคงมีที่ว่างพอที่จะรับนิสิตเข้าศึกษาได้
วิชำเอกเศรษฐศำสตร์ นิสิตที่ประสงค์จะย้ายเข้าเรียนจะต้อง
1. ลงทะเบียนเรียนวิชา 0219201 (หลักสถิติเบื้องต้น)
2. ลงทะเบียนเรียนวิชา 0703112 (เศรษฐศาสตร์มหภาค 1)
3. ลงทะเบียนเรียนวิชา 0703111 (เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค 1)
โดยทั้ง 3 รายวิชาดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้คะแนนค่าระดับขัน้ ไม่ต่ากว่า C และค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ วิชำเอกกำรจัดกำรกำรค้ำปลีก
1. นิสิตที่ประสงค์จะย้ายเข้าเรียน จะต้องเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ โดยต้องได้รับค่าระดับขั้นในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 2.50 (C+)
1.1 วิชา 0705111 หลักการตลาด
1.2 วิชา 0705323 การจัดการการค้าปลีก
1.3 วิชา 0705372 การจัดการสินค้า
1.4 รายวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหรือรายวิชาเอกบังคับที่นอกเหนือจากรายวิชาในข้อ 1.1 – 1.3 ไม่ต่ากว่า 15 หน่วยกิต
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ วิชำเอกกำรตลำด
1. นิสิตที่ประสงค์จะย้ายเข้าเรียน ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตากว่
่ า 2.50
2. จะต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยต้องได้รับค่าระดับขัน้ แต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 2.50 (C+)
2.1 วิชา 0705111 (หลักการตลาด)
2.2 วิชา 0705153 (สถิติธุรกิจ)
2.3 วิชา 0705311 (พฤติกรรมผู้บริโภค)
2.4 รายวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหรือรายวิชาเอกบังคับที่นอกเหนือจากรายวิชาในข้อ 2.1 – 2.3 ไม่ต่ากว่า 15 หน่วยกิต
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ วิชำเอกกำรประกอบกำรและกำรจัดกำร
1. นิสิตที่ประสงค์จะย้ายเข้าเรียน จะต้องเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ โดยต้องได้รับค่าระดับขั้นในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 2.50 (C+)
1.1 วิชา 0705154 หลักการจัดการ
1.2 วิชา 0705352 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.3 วิชา 0705331 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
1.4 รายวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหรือรายวิชาเอกบังคับที่นอกเหนือจากรายวิชาในข้อ 1.1 – 1.3 ไม่ต่ากว่า 15 หน่วยกิต
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

……………………………….นายทะเบียน

