
 
ประกาศคณะมนุษยศาสตร 

เรื่อง   การยายสาขาวิชาและการยายคณะ  เพื่อเขาศึกษาในคณะมนุษยศาสตร   
ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา  2564 

------------------------- 

 เพ่ือใหการยายสาขาวิชาและการยายคณะเพ่ือเขาเรียนในคณะมนุษยศาสตร ประจําภาคการศึกษาที่ 
1 ปการศึกษา 2564 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย คณะมนุษยศาสตรขอประกาศรายละเอียดเงื่อนไข       
การยายสาขาวิชา/คณะ มาเพ่ือทราบ ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการยายสาขาวิชา และ
การยายคณะ เพื่อเขาศึกษาตอในคณะมนุษยศาสตร ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551, เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)     
ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2552, เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4  พฤษภาคม 2553, เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 
25 กุมภาพันธ 2554, เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554, เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 
ธันวาคม 2554, เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2556, เพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2557,  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558, เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561,  
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561,  (ฉบับท่ี 12) ลงวันที่ 14  กุมภาพันธ  2562  และ 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 16  สิงหาคม  2562  ตามรายละเอียด ดังนี้  

1.  จํานวนรับ 

สาขาวิชา 
คาลําดับขั้น 
สะสมเฉลี่ย

ทั้งหมด 

กระบวนวิชาที่พิจารณา 
ในการรับยาย 

อักษรลําดับขั้น/ 
คาลําดับขั้นสะสมเฉล่ีย 

กระบวนวิชาที่เปนเงื่อนไขในการ
พิจารณารับยาย 

รหัส/จํานวนที่จะ 
รับยาย 

รหัส 
จํานวน 
(คน) 

ภาษาฝรั่งเศส ไมต่ํากวา  

2.00 

อยางนอย 2 กระบวนวิชา 

ไดแก 002101, 002102  

 

ไมต่ํากวา 2.25 ไมจํากัด ไมจํากัด 

ประวัติศาสตร ไมต่ํากวา 

2.50 

 

004101 

 

ไมต่ํากวาอักษรลาํดับขัน้ C  62 

63 

 

5 

การทองเที่ยว ไมต่ํากวา 

2.75 

อยางนอย 3 กระบวนวิชา 

ไดแก 008213, 008220 

และ 008230 

ไมต่ํากวา 2.75 62 

63 

 

5 

  

 

หมายเหต ุ: ใหนักศึกษาแนบแผนการศึกษาที่ชัดเจนวามีแผนการลงทะเบยีนเรียนกระบวนวิชาอะไรบาง ในแตละ

ภาคการศึกษา จนจบการศึกษา 

สารสนเทศ

ศึกษา 

ไมต่ํากวา 

2.50 

 

 

2 กระบวนวิชา ไดแก 

009105 และ 009212  

ไมต่ํากวาอักษรลาํดับขัน้ C+  

ทุกกระบวนวชิา 

ไมจํากัด ไมจํากัด 

 



2 
 

สาขาวิชา 
คาลําดับขั้น 
สะสมเฉลี่ย

ทั้งหมด 

กระบวนวิชาที่พิจารณา 
ในการรับยาย 

อักษรลําดับขั้น/ 
คาลําดับขั้นสะสมเฉล่ีย 

กระบวนวิชาที่เปนเงื่อนไขในการ
พิจารณารับยาย 

รหัส/จํานวนที่จะ 
รับยาย 

รหัส 
จํานวน 
(คน) 

บานและชุมชน ไมต่ํากวา  

2.50 

อยางนอย 3 กระบวนวิชา 

ไดแก 006103, 006133 และ

เลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้ 

1 กระบวนวิชา คือ 006203, 

006206, 006253  

-นักศึกษากอนรหัส 58...  

ตองมีคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยไมต่ํากวา 

2.75 โดยกระบวนวชิา 006103  ตองได

อักษรลําดับขั้นไมต่าํกวาอักษรลําดับขั้น 

B (ตรวจสอบหมายเหตุ ตามประกาศฯ 

เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วนัที่ 29 

ธันวาคม 2554) 
 

-นักศึกษา รหัส 58... เปนตนไป  

ตองมีคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยไมต่ํากวา 

2.75 โดยกระบวนวชิา 006103   ตองได

อักษรลําดับขั้นไมต่าํกวาอักษรลําดับขั้น 

C+ (ตรวจสอบหมายเหตุ ตามประกาศฯ 

เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 9 ประกาศ ณ วนัท่ี 21 

ตุลาคม 2558) 

62 2 

 

ปรัชญา ไมต่ํากวา 

2.25 

011153 และกระบวนวชิา 

ปรัชญาอ่ืน ๆ ที่ระบไุวใน 

หลักสูตร อยางนอยอีก  

1 กระบวนวิชา 

 

ไมต่ํากวา 2.50 63 5 

จิตวิทยาคลนิิก 
(ภายในสาขาวชิา)* 

ไมต่ํากวา  

2.75 

 

2 กระบวนวิชา ไดแก 013104 

และ 013305 

ไมต่ํากวาอักษรลาํดับขัน้ B           

ทุกกระบวนวชิา 

63 3 

จิตวิทยา 

อุตสาหกรรม 

และองคการ 
(ภายในสาขาวชิา)* 

ไมต่ํากวา  

2.75 

2 กระบวนวิชา ไดแก 013203 

และ 013104 

 

ไมต่ํากวาอักษรลาํดับขัน้ B           

ทุกกระบวนวชิา 

63 3 

ภาษาไทย ไมต่ํากวา 

2.00 

อยางนอย 3 กระบวนวิชา 

ไดแก 050100, 014210, 

014270 

 

ไมต่ํากวา 2.25 62 2 

 

ภาษาและ 

วัฒนธรรมพมา 

ไมต่ํากวา 

2.50 

 

อยางนอย 2 กระบวนวิชา 

ไดแก 020101, 020102 

ไมต่ํากวาอักษรลาํดับขัน้ B  

ทุกกระบวนวชิา 

62 

63 

 

5 

*   หมายถึง การรับยายนักศึกษาภายในสาขาวิชาจิตวิทยา 
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 2. วิธีดําเนินการและหลักฐานการขอยายสาขาวิชา/คณะ 
  2.1 นักศึกษาขอแบบฟอรมการขอยายสาขาวิชา/คณะไดท่ีงานบริการการศึกษาฯ ของคณะที่
นักศึกษาสังกัด และกรอกรายละเอียดใหเรียบรอยครบถวน 
  2.2 ขอ transcript ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล ถึงภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาได
ลงทะเบียนเรียน สําหรับแนบกับแบบฟอรมการขอยายสาขาวิชา/คณะ 
  2.3 ขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา ภาควิชา/สาขาวิชา และคณบดีคณะเดิม 
  2.4 นักศึกษายื่นเอกสารที่งานบริการการศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตรตามระยะเวลาที่กําหนด 
  2.5 ติดตามผลจากอาจารยท่ีปรึกษา ภาควิชา/สาขาวิชา หรือคณะเดิมทีส่ังกัด 
  2.6 หากไดรับการพิจารณาใหยายสาขาวิชา/คณะ ใหภาควิชา/สาขาวิชา/คณะเดิม จัดสง
ประวัตินักศึกษา (มชท.01-04) และใบแจงผลการศึกษารายบุคคล (มชท.55) ตั้งแตภาคเรียนแรกจนถึง    
ภาคเรียนสุดทายที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน มายังงานบริการการศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร เพ่ือจัดสงให
อาจารยที่ปรึกษา/ภาควิชา/สาขาวิชาใหม 
  2.7 นักศึกษาที่ไดรับการพิจารณาใหยายคณะ ใหนําหลักฐานการพิจารณาใหยายคณะไปชําระ
คาธรรมเนียมการยายคณะ ที่สํานักทะเบียนและประมวล แลวนําใบเสร็จรับเงินไปสงใหงานบริการการศึกษาฯ 
คณะเดิม 
 
 3.  กําหนดการ 
  วันยื่นคํารองขอยายสาขาวิชา/คณะ  
   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ถึงวันศุกรท่ี  18  มิถุนายน  2564 
  วันสงคํารองขอยายสาขาวิชา/คณะ ใหภาควิชา/สาขาวิชาพิจารณา  
   วันจันทรท่ี  21  มิถุนายน  2564 
  วันสุดทายของการสงผลการพิจารณายายสาขาวิชา/คณะ ถึงคณะ 
   วันพุธที่  23  มิถุนายน  2564 
  วันประกาศผลการยายสาขาวิชา/คณะ      
   วันพฤหัสบดีท่ี  24  มิถุนายน  2564 
  วันสุดทายของการสงเอกสารอนุมัติการยายสาขาวิชา/คณะ ถึงสํานักทะเบียนและประมวลผล    
   วันศุกรท่ี  25  มิถุนายน  2564 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่      6    พฤษภาคม   พ.ศ. 2564 
 

                            
                           (ผูชวยศาสตราจารยพงษศักดิ์  รัตนวงศ) 

                        ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
                    ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร 

 
 


