
สํานักทะเบียนและประมวลผล  มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

Office of the Registrar, University of the Thai Chamber of Commerce 

แบบคาํร้องขอย้ายคณะวิชา / สาขาวชิา 

Petition Form of School or Major Transfer 

เร่ือง (Subject) :   ❒ การขอยา้ยคณะวิชา (School Transfer)  ❒  ขอยา้ยสาขาวิชา  (Major Transfer) 

เรียน (To)  คณบดคีณะ (Dean, School of) ………………………………………..………. 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย    1.    ตารางเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต    จาํนวน  1 ชุด (1 Copy of Table Course and Credit Comparison to be Transferred) 

2. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  ฉบบัจริง จาํนวน  1  ชุด (1 Copy of Official Transcript) 

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง (Mr./Miss/Mrs.)……………………..……....……………...…………เลขทะเบียน (Registration No.)………………..........…… 

คณะ (School of)……………....………………..…..………………………...สาขาวชิา  (Major)…………..……………………...……..….…….……………   

มีความประสงคข์อ (I would like to…) 

                   ❒  ยา้ยสาขาวิชาไปยงัสาขาวิชา (Transfer to Major)........................................................................................  

                   ❒  ยา้ยคณะวิชา ไปยงัคณะวิชา (Transfer to School of) .......................................................สาขาวิชา (Major) ........................................................                       

ตั้งแต่ ภาคการศึกษา (Starting from the Semester)   ❒  ภาคตน้       ❒  ภาคปลาย      ❒  ภาคฤดูร้อน       ปีการศึกษา ………...............…เป็นตน้ไป 

                                                                                      (First Semester)    (Second Semester)    (Summer Semester)                          (Academic Year)   

 ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดรั้บทราบและเขา้ใจแนวปฏิบติัในการโอนยา้ยคณะวิชา/สาขาวิชา ของนกัศึกษาปริญญาตรี ตามประกาศมหาวิทยาลยัหอการคา้

ไทย ท่ี 32/2555 เป็นอยา่งดี (I certify and acknowledge to the best of my knowledge that I have been fully informed about the 32/2012 UTCC 

Announcement on Major or School Transfer for Undergraduate Student.) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมติั (Please consider this request.) 

          ลงช่ือ (Student’s Signature)………………………………………….นกัศึกษา 

                                                                                        …………../……..…...……/…………… 

 1.  ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา   

(Advisor’s Comment) 

2.  คณบด ี(ต้นสังกดั) (Original School) 

(Dean’s Comment)   

เรียน (To) คณบดีคณะ (Dean, School of) ……………………………… 

       ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบคุณสมบติัและหลกัฐานการขอยา้ยคณะ/สาขาวิชาของนกัศึกษาผูน้ี้แลว้ 

(The student’s qualifications and all attached documents related to school or major transfer are 

verified, and your approval is requested. 

❒  เห็นสมควรอนุมติั (Approved)     ❒ ไม่สมควรอนุมติั (Disapproved) .................................. 

                                                                   ลงนาม (Signature) ….………………….…………… 

                                                                                            (………………………….………….) 

                                                                                              …………./……….…..…/………… 

❒   อนุมติั (Approved)                  

❒  ไม่อนุมติั 

(Disapproved)…….……………...….......................

.................................................................................. 

          ลงนาม (Signature) 

….………..….….………                                                 

                                   (…………………...……….)                                                          

                                    ………./…….….…/………. 

3.  ความเห็นหัวหน้าสาขาวชิาที่จะรับเข้า   

(Major Head’s Comment)   

4.  คณบดทีี่รับเข้า (กรณย้ีายคณะวชิาเท่านั้น)   

(Dean’s Comment) (New School)  

เรียน (To) คณบดีคณะ (Dean, School of) ……………………………… 

       ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบคุณสมบติัและหลกัฐานการขอยา้ยคณะ/สาขาวิชาของนกัศึกษาผูน้ี้แลว้  

(The student’s qualifications and all attached documents related to school or major transfer are 

verified, and your approval is requested.) 

❒  เห็นสมควรอนุมติั (Approved)     ❒ ไม่สมควรอนุมติั (Disapproved) .................................. 

                                                                    ลงนาม (Signature) ….………………….…………… 

                                                                                             (………………………….………….) 

                                                                                               …………./……….…..…/………… 

❒   อนุมติั (Approved)                  

❒  ไม่อนุมติั 

(Disapproved)…….……………...….......................

..................................................................................  

          ลงนาม (Signature) 

….………..….….………                                                 

                                   (…………………...……….)                                                          

                                    ………./…….….…/………. 

ขั้นตอน   กรณียา้ยสาขาวิชาในคณะเดิมให้เสนอเร่ืองตามขั้นตอน   ➨  ➨  (Major Transfer Procedures ➨   ➨  ) 

                กรณียา้ยคณะ ให้เสนอเร่ืองตามขั้นตอน  ❶➨❷➨  ➨❹  (School Transfer Procedures ❶➨❷➨ ➨❹) 



 

 

                 ตารางเทียบรายวชิาเรียนเพ่ือย้ายคณะวิชา / สาขาวชิา 

                                                                                  Table of Course and Credit Comparison to be Transferred 

ข้าพเจ้า (Name)นาย/นางสาว/นาง (Mr./ Miss/ Mrs. ………………………….……….…………เลขทะเบียน (Registration No.)…………..….…………….…    

คณะ (School of)……………....………………..…..………….……………........สาขาวชิา  (Major)…….…………...……….………..………..……………   

                                  ภาคการศึกษา                           ❒  ภาคตน้             ❒ ภาคปลาย            ❒  ภาคฤดูร้อน                ปีการศึกษา …………....………  

                                      (Semester)                                 (First Semester)           (Second Semester)          (Summer Semester)                     (Academic Year)   

 

รหสัวิชา 

Subject 

Code 

 

รายวิชาท่ีขอยา้ยจากคณะวิชา/สาขาวิชา 

Course to be Transferred  

 

เกรด 

Grade 

 

หน่วยกิต 

Credits 

รหสัวิชา 
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Code 

 

รายวิชาในหลกัสูตรท่ียา้ยเขา้ 

Transferred Course Equivalent 

 

หน่วยกิต 

Credits 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

รวม (Total)                                          รวม (Total)  

 



 

ประกาศมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ท่ี   32/2555 

เร่ือง  แนวปฏิบติัในการโอนยา้ยคณะวชิา/สาขาวชิาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

__________________________ 

 

เพ่ือประโยชนข์องนกัศึกษาในการจดัการศึกษาดว้ยตนเองและเพ่ือใหก้ารยา้ยคณะวชิา/สาขาวชิา ของนกัศึกษาเป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อยและมีแนวปฏิบติัสอดคลอ้งกนัทุกคณะ การยา้ยคณะวชิา/สาขาวชิา  มหาวทิยาลยัอาจกระทาํไดต้ามแนวทางดงัน้ี 

1. นกัศึกษาท่ีไดเ้รียนตามแผนการศึกษาในสาขาวชิาเดิมมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษาปกติ 

ไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกสัง่พกัการศึกษา หากประสงคจ์ะขอยา้ยไปยงัคณะวชิา/สาขาวชิาอ่ืน  ใหก้ระทาํไดต้ามประกาศน้ี   

 2. ใหน้กัศึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาหรือหวัหนา้หลกัสูตร และใหค้ณบดี   ท่ีนกัศึกษาสงักดั พิจารณา

อนุมติัตามแบบฟอร์มการขอยา้ยคณะวชิา/สาขาวชิา 

 3.  การยา้ยสาขาวชิาภายในคณะวชิาจะสมบูรณ์เม่ือคณบดีอนุมติัและนกัศึกษาชาํระค่าธรรมเนียมการยา้ยสาขาวชิา 1,000 

บาท 

 4. การยา้ยคณะวชิาจะสมบูรณ์เม่ือคณบดีคณะวชิาท่ีนกัศึกษาประสงคจ์ะยา้ยเขา้ศึกษาอนุมติัและนกัศึกษาชาํระ

ค่าธรรมเนียมการยา้ยคณะวชิา 1,000 บาท 

 5. เม่ือนกัศึกษาไดย้า้ยคณะวชิา/สาขาวชิาแลว้ รายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนมาทั้งหมดจะนาํมาคาํนวณคะแนนเฉล่ียสะสมใน

คณะวชิา/สาขาวชิาใหม่ เท่าท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นต่อการศึกษาตามท่ีคณบดีในคณะวชิา/สาขาวชิาใหม่ พิจารณาอนุมติั    

6. การยา้ยคณะวชิา/สาขาวชิาจะสามารถกระทาํไดต้ลอดการมีสถานภาพเป็นนกัศึกษา และนบัระยะเวลาการศึกษาเป็นไป

ตามระเบียบมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบณัฑิต   พ.ศ.2545 โดยนบัเวลาต่อเน่ืองจากวนัท่ีเขา้ศึกษาใน

คณะวชิา/สาขาวชิาเดิม โดยใหน้กัศึกษายืน่คาํร้อง ขออนุมติัจากคณบดีและตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จส้ินก่อนการลงทะเบียนเรียนประจาํ

ภาคการศึกษานั้นๆ  

  7. นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัไม่ขดัตอ่เกณฑ ์คุณสมบติัการเขา้ศึกษาท่ีคณะวชิา/สาขาวชิาใหม่ เง่ือนไขอ่ืนๆ นอกจากเกณฑ์

ท่ีกาํหนดขา้งตน้ ใหค้ณะวชิาสามารถกาํหนดไดต้ามความเหมาะสม และจดัทาํเป็นประกาศของคณะ เพ่ือใหท้ราบโดยทัว่กนั 

       8.  กรณีท่ีมีปัญหาตอ้งตีความหรือวนิิจฉยัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศฉบบัน้ี ใหอ้ธิการบดีมีอาํนาจวนิิจฉยัหรือสัง่การตามท่ี

เห็นสมควร 

 

 ทั้งน้ี  ตั้งแตบ่ดัน้ีเป็นตน้ไป 

    

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   2   มีนาคม  พ.ศ. 2555 

 

     ลงช่ือ     เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน ์

(รองศาสตราจารย ์ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์) 

                 อธิการบดี 

 

       สาํเนาถูกตอ้ง 

 

 

   (ดร.ผสุดี พลสารัมย)์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

 

 



 

 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

1. นกัศึกษาขอแบบคาํร้องยา้ยคณะวชิา / สาขาวชิา ท่ีสาํนกัทะเบียนและประมวลผล 

2. กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นพร้อมแนบใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

3. ยืน่ขอความเห็นจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

4. เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ใหย้ืน่เอกสารตามลาํดบัใน work flow ขา้งล่างน้ี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. นาํใบเสร็จรับเงินแนบเอกสารคาํร้องยา้ยคณะวชิา / สาขาวิชา ทั้งชุดยืน่สาํนกัทะเบียนเพื่อ

ดาํเนินการออกเลขทะเบียนนกัศึกษาใหม ่

 

หมายเหตุ  การดาํเนินการขอยา้ยคณะวชิา / สาขาวชิา ต้องทาํใหแ้ลว้เสร็จก่อนช่วงลงทะเบียนเรียนตาม

ปฏิทินการศึกษาในภาคท่ีนกัศึกษาตอ้งการเร่ิมเรียนในคณะวชิา/สาขาวชิาใหม่ 
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