ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การย้ายสาขาวิชาเรียนสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559
……………………………........
เพื่ อให้ การจั ดการศึ กษาส าหรั บนั กศึ กษาที่ เข้ าศึ กษาในระดั บปริ ญญาตรี ของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา ได้มีโอกาสทบทวนและตัดสินใจกาหนดทางเลือกในการศึกษา โดยประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียน
ให้ตรงกับความถนัดและความต้องการสาหรับโอกาสทางการศึกษา ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นต่อไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 ประกอบกั บ ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณะ” หมายความว่า คณะวิช าที่ จั ด ให้ มี การเรีย นการสอนในมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีประจาคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า ผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาหน้าที่
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่ขอย้ายสาขาวิชาเรียน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้อานวยการกองบริการการศึกษาซึ่งทาหน้าที่นายทะเบียน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชาเรียน
“การย้ายสาขาวิชาเรียน” หมายความว่า การย้ายสาขาวิชาเรียนจากสาขาวิชาเรียนเดิมไป
สังกัดสาขาวิชาเรียนอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตาม
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของสาขาวิชาเรียนที่ขอย้ายเข้าศึกษา
ข้อ 2 คุณสมบัติของนักศึกษาทีป่ ระสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียน มีดังนี้
2.1 จะต้ องลงทะเบี ยนเรียนมาแล้ วไม่ เกิ น 1 ปี การศึ กษา ทั้ งนี้ ไม่ นั บภาคการศึ กษาที่ ลาพั ก
หรือถูกสั่งพักการเรียน
2.2 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคเรียนสุดท้ายก่อนย้ายสาขาวิชาเรียนไม่ต่ากว่า 2.00
2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของการเข้าศึกษาในสาขาวิชาเรียนที่ขอย้ายไปศึกษา
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ข้อ 3 เงื่อนไขการขอย้ายสาขาวิชาเรียน
3.1 นั กศึ กษาจะต้ องมี คุณ สมบัติ ตามที่ กาหนด โดยยื่น คาร้องขอย้ายสาขาวิช าเรีย น
ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษานั้น ๆ และจะทราบผลการพิจารณาไม่เกิน 3 สัปดาห์
ภายหลังจากยื่นคาร้อง
3.2 การย้ายสาขาวิชาเรียนทั้งภายในคณะและต่างคณะ จะกระทาได้เพียงครั้งเดียว
3.3 นักศึกษาจะต้องมีระยะเวลาศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเรียนที่ประสงค์ขอย้ายเข้าศึกษา
ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษาสาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือ 5 ปี หรือไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา สาหรับ
หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน หรือหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีก่อนสาเร็จการศึกษา
3.4 การขอย้ายสาขาวิชาเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา
เรียนโดยได้รับรหัสประจาตัวนักศึกษาใหม่ และนายทะเบียนบันทึกข้อมูลรายวิชาเดิมเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 4 ขั้นตอนและวิธีการขอย้ายสาขาวิชาเรียน ให้ดาเนินการดังนี้
4.1 กรณีย้ายสาขาวิชาเรียนภายในคณะ
4.1.1 นักศึกษารับคาร้องขอย้ายสาขาวิชาเรียนที่กองบริการการศึกษา
4.1.2 นักศึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
เดิมและนาเสนอต่อคณบดีเพื่อดาเนินการต่อไป
4.1.3 คณบดีแจ้งและขอความเห็ นชอบจากประธานกรรมการบริห ารหลักสูตร
ที่นักศึกษาประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียนเข้าศึกษา และนาผลการพิจารณาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ
ต่อไป
4.1.4 นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการย้ายสาขาวิชาเรียน
4.2 กรณีการย้ายสาขาวิชาเรียนต่างคณะ
4.2.1 นักศึกษารับคาร้องขอย้ายสาขาวิชาเรียนที่กองบริการการศึกษา
4.2.2 นักศึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรเดิมและนาเสนอต่อคณบดีเพื่อดาเนินการต่อไป
4.2.3 คณบดีต้นสังกัดเสนอคาร้องไปยังคณบดีในคณะที่นักศึกษามีความประสงค์
ขอย้ายสาขาวิชาเรียนเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 4.2.4 ต่อไป
4.2.4 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศึกษาประสงค์ขอย้ายสาขาวิชาเรียน
เข้าศึกษาให้ความเห็น และคณบดีนาผลการพิจารณาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
4.2.5 นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการย้ายสาขาวิชาเรียน
ข้อ 5 นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชาเรียนจานวน 500 บาท
ข้อ 6 การบันทึกผลการเรียน การวัดและประเมินผล การสาเร็จการศึกษา
6.1 รายวิชาและผลการเรียนที่เคยศึกษามาทั้งหมดในสาขาวิชาเรียนเดิม ให้นามาบันทึก
และคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาเรียนใหม่ด้วย
6.2 สาหรับ รายวิช าเรียนเดิม กรณี รหั ส วิช า ชื่อวิช า หน่ว ยกิต หรือเนื้อ หาสาระวิช า
แตกต่างจากหลักสูตรหรือสาขาวิชาเรียนที่จะย้ายเข้าศึกษา ให้นายทะเบียนเสนอขออนุมัติการปรับข้อมูลดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนวิชาเรียนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.3 การลงทะเบียน การวัดและประเมินผล การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา ให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. 2559
(นายเกษม บารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

