หลักเกณฑ์ การย้ายคณะ ระดับชั้นปริญญาตรี
คาแนะนา นักศึกษาควรศึกษาหลักเกณฑ์ การย้ายคณะตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นักศึกษาต้ องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ กลางก่ อน
3. นักศึกษาจะต้ องปฏิบัติตนให้ ครบตามหลักเกณฑ์ ของแต่ ละคณะ
คณะนิติศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
คณะสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
คณะเภสั ชศาสตร์
วิทยาลัยสหวิทยาการ

หลักเกณฑ์ การย้ายคณะ
1. ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักศึกษาที่ประสงค์ จะขอย้ายไปศึกษาวิชาเอกต่ างจากที่สอบผ่านเข้ ามาได้ หรือต้ องการย้ายสาขาวิชาเอก
ใหม่ ในคณะเดิม จะต้ องมีคุณสมบัติดังต่ อไปนี้
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ข้ อ 19 การย้าย
คณะ “นักศึกษาที่ศึกษาในคณะใดจะขอย้ายไปศึกษาคณะอืน่ มิได้ เว้นแต่ คะแนนสอบเข้ าของนักศึกษาผู้น้ ันสู งกว่ า
คะแนนสอบเข้ าของนักศึกษาลาดับสุ ดท้ ายของคณะที่ขอย้ ายไป ซึ่งจะต้ องเป็ นคะแนนสอบเข้ าในสายเดียวกันและ
ปี เดียวกันด้ วย” และอาจกระทาได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
2. หลักเกณฑ์ กลางของมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์ กลาง นักศึกษาทุกคนจะต้ องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ กลางก่อน คือ
1 ต้ องศึกษาอยู่ในคณะ / สาขาวิชาเดิม ไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษา
2 สอบไล่ ได้ ครบตามหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย และได้ คะแนนค่ าเฉลี่ยสาหรับ
วิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่ ต่ากว่า 2.00
3 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมถึงภาคสุ ดท้ ายก่ อนทีจ่ ะย้ายคณะ ไม่ ต่ากว่า 2.00
4 การแสดงความจานงขอย้ ายคณะให้ เป็ นไปตามเวลาทีแ่ ต่ ละคณะกาหนดให้ ยนื่ ขอ
5 จานวนการรับเข้ าในแต่ ละปี การศึกษาของแต่ ละคณะขึน้ อยู่กบั ส่ วนต่ างของจานวนรับเข้ าในปี
นั้น ๆ กับจานวนนักศึกษาที่ขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาในปี นั้น ๆ จานวนสุ ทธิที่แต่ ละคณะจะรับโอนได้ สานัก
ทะเบียนฯ จะประกาศให้ ทราบทาง INTERNET หลังจากหมดระยะเวลาของการขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540
3. หลักเกณฑ์ ของคณะต่ าง ๆ
หลักเกณฑ์ เฉพาะคณะ / สาขาวิชา ทีน่ ักศึกษาประสงค์ จะขอโอนย้ายเข้ าศึกษา นักศึกษาทีป่ ระสงค์ จะขอ
โอนย้ ายเข้ าศึกษาในคณะ / สาขาวิชาใด เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ข้ อ 1 และข้ อ 2 แล้ ว จะต้ องมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ ข้อที่ 3 นี้ แยกตามคณะ / สาขา ทีป่ ระสงค์ จะโอนเข้ าและดาเนินการตามทีค่ ณะ / สาขาวิชานั้นกาหนดใน
รายละเอียด ดังนี้

คณะนิติศาสตร์
หลักเกณฑ์ การย้ายคณะของคณะนิติศาสตร์ ระดับชั้นปริญญาตรี ดังนี้
ข้ อ1 การศึกษาตามหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปนักศึกษาต้ องศึกษาให้ ครบถ้ วนทั้ง 30 หน่ วยกิต สาหรับ
การศึกษาวิชาศึกษาทัว่ ไปในส่ วนที่ 2 จานวน 3 วิชา 9 หน่ วยกิต นั้นจะเป็ นการศึกษาในส่ วนของคณะฯ ที่
นักศึกษาสั งกัดอยู่หรือจะเป็ นการศึกษาในส่ วนของคณะนิติศาสตร์ กไ็ ด้
ข้ อ 2 นักศึกษาต้ องสอบไล่ได้ วชิ าของคณะนิติศาสตร์ ดัง ต่ อไปนี้
- น.100 ความรู้ พนื้ ฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
- น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสั ญญา
ข้ อ 3 นักศึกษาต้ องเหลือระยะเวลาทีส่ ามารถศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได้ อกี ไม่ น้อยกว่ า 7 ภาค
การศึกษาปกติ
ข้ อ 4 ต้ องไม่ เป็ นการขอย้ ายคณะข้ ามศูนย์ การศึกษา
ข้ อ 5 การรับย้ ายคณะเป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาคณะนิติศาสตร์
ข้ อ 6 การยื่นแสดงความจานงพร้ อมใบรายงานผลการศึกษาได้ ปีละ 1 ครั้ง
สถานที่ : สานักงานเลขานุการคณะทีน่ ักศึกษาสั งกัด ทั้งศู นย์ รังสิ ต, ศูนย์ ลาปาง
และท่าพระจันทร์
เวลา : เดือนพฤศจิกายนของทุกปี

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
สาหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ
นักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯ ทีป่ ระสงค์ จะย้ ายเข้ าศึกษาในหลักสู ตรหรือภาค/สาขาวิชาต่ างๆ ของคณะ
พาณิชย์ฯ จะต้ องปฏิบัติตามเงื่อนไขทีค่ ณะพาณิชย์ฯ กาหนดไว้ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ กลางของมหาวิทยาลัย
ดังนี้
1. สอบไล่ ได้ ครบตามหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย และได้ คะแนนเฉลีย่ วิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่
ต่ากว่า 2.50
2. หลักเกณฑ์ และกระบวนการพิจารณาให้ ใช้ หลักเกณฑ์ เช่ นเดียวกับนักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ ทีป่ ระสงค์ จะ
ย้ ายหลักสู ตรหรือภาค/สาขาวิชา
สาหรับนักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ
นักศึกษาคณะพาณิชย์ ฯ ที่ประสงค์ จะย้ ายหลักสู ตรหรือภาค/สาขาวิชา ต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ทคี่ ณะฯ
กาหนด ดังนี้
1. หากเป็ นการย้ ายหลักสู ตรหรือภาค/สาขาวิชา ทีม่ ีการสอบเข้ าแยกจากกัน ต้ องได้ คะแนนไม่ น้อยกว่ า
คะแนนสอบเข้ าของนักศึกษาลาดับสุ ดท้ ายของสายสอบที่จะย้ ายเข้ า และต้ องเป็ นคะแนนสอบเข้ าในสายสอบ
เดียวกัน และปี เดียวกัน
2. สอบไล่ได้ รายวิชาและค่ าระดับการศึกษา ตามทีห่ ลักสู ตรหรือภาค/สาขาวิชาทีป่ ระสงค์ จะย้ ายเข้ าศึกษา
กาหนดไว้
3. ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของหลักสู ตรหรือภาค/สาขาวิชา ทีป่ ระสงค์ จะย้ ายเข้ าศึกษา ทั้งนี้ ผลการพิจารณา
ของหลักสู ตรหรือภาค/สาขาวิชา ให้ ถือเป็ นทีส่ ิ้นสุ ด
รายวิชาและค่ าระดับทีแ่ ต่ ละหลักสู ตรหรือภาค/สาขาวิชา กาหนดคือ
หลักสู ตร 4 ปี
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
สาขาวิชาการบริหารองค์ การ การประกอบการ
ทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ โลจิสติกส์
และการขนส่ ง

สอบได้ วชิ า AC 311 ไม่ ต่ากว่า C+
สอบได้ วชิ า FN 201 ไม่ ต่ากว่า C
สอบได้ วชิ า MK 201 ไม่ ต่ากว่า C
สอบได้ วชิ า IS 201 ไม่ ต่ากว่า C
สอบได้ วชิ า HR 211 ไม่ ต่ากว่า C หรือ
ER 211 ไม่ ต่ากว่า C
สอบได้ วชิ า IT 211 ไม่ ต่ากว่า B หรือ
LO 212 ไม่ ต่ากว่า B หรือ IB 311 ไม่ ต่ากว่า B

สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
สาขาวิชาธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์
หลักสู ตร 5 ปี
สาขาวิชาการบัญชี แบบบูรณาการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ

สอบได้ วชิ า OM 201 ไม่ ต่ากว่า C
สอบได้ วชิ า RB 211 ไม่ ต่ากว่า C
สอบได้ วชิ า BI 212 ไม่ ต่ากว่า B
สอบได้ วชิ า BI 201 ไม่ ต่ากว่า B

การยืน่ ความจานง
1. นักศึกษานอกคณะพาณิชย์ ฯ ทีป่ ระสงค์ จะย้ายเข้ าศึกษาในคณะพาณิชย์ฯ ให้ ยนื่ คาร้ อง พร้ อมใบรายงาน
ผลการศึกษาทีค่ ณะที่นักศึกษาสั งกัด โดยคณะทีน่ ักศึกษาสั งกัดจะดาเนินการตามขั้นตอนและส่ งให้ คณะพาณิชย์ฯ
พิจารณาต่ อไป
2. นักศึกษาคณะพาณิชย์ ฯ ที่ประสงค์ จะย้ ายหลักสู ตรหรือภาค/สาขาวิชา จะต้ องดาเนินการ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบหลักเกณฑ์ การย้ ายหลักสู ตรหรือภาค/สาขาวิชาทีง่ านบริการการศึกษาและวิชาการ
คณะฯ
2.2 เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์ ทคี่ ณะฯ กาหนด ให้ ขอรับแบบฟอร์ มคาร้ อง
การย้ ายหลักสู ตรหรือภาค/สาขาวิชาทีง่ านบริการการศึกษาและวิชาการ
2.3 ส่ งแบบฟอร์ มคาร้ อง พร้ อมใบรายงานผลการศึกษา ที่งานบริการการศึกษาและวิชาการ
ท่ าพระจันทร์ หรือ ศูนย์ รังสิ ต

คณะรัฐศาสตร์
1. มีคะแนนสอบเข้ าสู งกว่ าคะแนนสอบเข้ าของนักศึกษาลาดับสุ ดท้ ายของสาขา/คณะรัฐศาสตร์ และ
จะต้ องเป็ นคะแนนสอบเข้ าสายเดียวกันและปี เดียวกัน ในกรณีทไี่ ม่ สามารถใช้ คะแนนดังกล่ าวเทียบเคียงได้ ผู้ที่
ประสงค์ จะย้ ายสาขา / คณะเข้ าคณะรัฐศาสตร์ จะต้ องใช้ วธิ ีการสอบวิชาความรู้ ทวั่ ไปทางรั ฐศาสตร์ ชุ ดเดียวกับ
ข้ อสอบของผู้สอบเข้ าศึกษาในโครงการรับตรงให้ ได้ คะแนนสอบอยู่ในลาดับหนึ่งร้ อยคนแรกทีไ่ ด้ คะแนนสู งสุ ดของ
วิชาความรู้ ทวั่ ไปทางรัฐศาสตร์ ของปี การศึกษาทีข่ อย้ าย
2. สอบไล่ได้ ครบตามหลักสู ตรพืน้ ฐานส่ วนที่ 1
3. ศึกษาอยู่ในสาขา/คณะเดิมไม่ น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
4. ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมถึงภาคสุ ดท้ ายก่ อนทีจ่ ะย้ ายสาขา/คณะไม่ ต่ากว่า 2.00
5. กรณีย้ายคณะ ต้ องสอบได้ วชิ าบังคับของคณะรัฐศาสตร์ 3 วิชา ได้ แก่ ร.211 ความรู้ เบือ้ งต้ นทาง
รัฐศาสตร์ ร.241 ความรู้ เบือ้ งต้ นทางบริ หารรัฐกิจ และ ร.271 ความรู้ เบือ้ งต้ นทางความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศ
ให้ ได้ ไม่ ต่ากว่า B (บี) ในกรณีทสี่ อบวิชาหนึ่งวิชาใดได้ ต่ากว่า B (บี) สามารถ regrade ได้ 1 ครั้งเท่านั้น เพือ่ สอบให้
ได้ ระดับ B (บี)
6. กรณีย้ายสาขา ต้ องสอบได้ วชิ าบังคับในสาขาทีจ่ ะย้ายเข้ าศึกษา จานวน 3 วิชาให้ ได้ ไม่ ต่ากว่า B (บี)

คณะเศรษฐศาสตร์
1. ต้ องศึกษาและสอบไล่ได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- ต้ องศึกษาวิชาในคณะเดิมมาอย่างน้ อย 18 หน่ วยกิต โดยไม่ นับวิชาศึกษาทัว่ ไป
- ต้ องสอบไล่ได้ วชิ า มธ.152
- ต้ องสอบไล่ได้ วชิ า ศ.211(หรือ ศ.213), ศ.212(หรือ ศ.214), ค.216(หรือ ค212)
โดยต้ องสอบไล่ได้ ค่าระดับของแต่ ละวิชาไม่ ต่ากว่า 2.00
- เริ่มบังคับใช้ ต้งั แต่ นักศึกษารุ่ นเข้ าปี การศึกษา 2556 เป็ นต้ นไป
* กรณีของโควตา : ไม่ มี แต่ การพิจารณาให้ ย้ายเข้ าคณะฯ เป็ นดุลยพินิจของคณะฯ ทีจ่ ะรับเข้ า
2. การยืน่ ความจานงพร้ อมใบรายงานผลการศึกษา
สถานที่ : สานักงานเลขานุการคณะทีน่ ักศึกษาสั งกัด ทั้งศู นย์ รังสิ ต และท่าพระจันทร์
เวลา : ในช่ วงภาค 1 ของปี การศึกษาที่ 3 เท่านั้น

คณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์

- อยู่ระหว่ างดาเนินการแก้ไข เกณฑ์ การย้ ายคณะ -

คณะศิลปศาสตร์
1. ต้ องเป็ นนักศึกษาโครงการประเภทเดียวกัน
2. ต้ องสอบไล่ได้ วชิ าต่ อไปนีต้ ามกาหนดของแต่ ละสาขาวิชาทีป่ ระสงค์ จะขอโอนย้ายเข้ าศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. ได้ คะแนนวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเข้ ามหาวิทยาลัย ไม่ ต่ากว่ าคะแนน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาลาดับสุ ดท้ ายทีภ่ าคฯ รับเข้ าในแต่ ละปี การศึกษา
2. ได้ คะแนนวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษพ.ศ. 2552
จานวน 2 วิชาจาก 4 วิชาดังต่ อไปนี้ วิชา อ.211, อ.221, อ.231
และ อ.241 ไม่ ต่ากว่า B+ (บวก) ในแต่ ละวิชา
3. และอยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
1. ต้ องศึกษา วิชา ฝ.171 และวิชา ฝ.172 โดยแต่ ละวิชาได้ คะแนนไม่ ต่ากว่า C
2. และอยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
1. ได้ คะแนนเฉลีย่ ไม่ ต่ากว่า 2.50
2. ได้ คะแนนวิชา ภ.211 และ ภ.212 แต่ ละวิชาไม่ ต่ากว่า B
3. หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีองั กฤษ
1.
2.
3.
4.

ได้ คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ต่ากว่า 2.00
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชา ว.296 ให้ ได้ C+ (บวก) ขึน้ ไป จึงเรียนวิชา ว.201 ได้
ได้ คะแนนวิชา ว.201, ว.211 และ ว.291 แต่ ละวิชาไม่ ต่ากว่า C+ (บวก)
และอยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ

สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่ น
ภาควิชาภาษาญีป่ ุ่ น จะพิจารณารับนักศึกษาทีป่ ระสงค์ จะขอย้ ายเข้ าสาขาวิชาเอกภาษาญีป่ ุ่ น
เฉพาะกรณีทนี่ ักศึกษามีผลการเรี ยนภาษาญีป่ ุ่ นดีเด่ น และมีนักศึกษาวิชาเอกของภาควิชาภาษาญีป่ ุ่ นขอย้ าย
ออกนอกสาขาเท่ านั้น ทั้งนีก้ ารรับและจานวนรับขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของภาควิชาภาษาญีป่ ุ่ น

สาขาวิชาภาษาไทย
1. ได้ คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ต่ากว่า 2.50
2. ได้ คะแนนวิชา ท.161 และ ท.162 ไม่ ต่ากว่ า B
3. หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา ฯ
สาขาวิชาจิตวิทยา
1. ได้ คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ต่ากว่า 2.50
2. ได้ คะแนนวิชา จ.211 ไม่ ต่ากว่า C+ (บวก)
3. สอบผ่าน ส.218 และ วท.216
4. ในกรณีทมี่ ีผ้ แู สดงความจานงย้ ายสาขาเป็ นจานวนมากจะพิจารณาคะแนน G.P.A.
ประกอบ
5. การขอย้ายเข้ าเอก นักศึกษาจะทาได้ เมื่ออยู่ในชั้ นปี การศึกษาที่ 2 หรือปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 1 เท่ า นั้น หากเกินกว่ าช่ วงชั้ นปี การศึ กษาที่กาหนด จะไม่ พิจารณาถึงแม้ ว่าจะมาลงเรี ยน
วิชาเอกของทางภาคแล้วทั้งหมดตามระเบียบก็ตาม
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
1. ได้ คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ต่ากว่า 2.00
2. ได้ คะแนนในรายวิชา บ.211 และ บ.212 และ บ.241 ไม่ ต่ากว่าระดับ C
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
1. ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ต่ากว่า 2.00
2. ได้ คะแนนวิชาในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ (วิชาบังคับ) ไม่ ต่ากว่า C ทุกรายวิชาทีไ่ ด้
ศึกษามาแล้ว
สาขาวิชาปรัชญา
1. ได้ คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ต่ากว่า 2.00
2. เคยศึกษาวิชา มธ.113 มาแล้ว
3. และอยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ
สาขาวิชาภาษาจีน
1. ได้ คะแนนวิชา จน.211 และ จน.212 แต่ ละวิชาไม่ ต่ากว่า B+ (บวก)
2. ในกรณีทไี่ ด้ รับยกเว้น (EXEMPT) วิชา จน.211 และ จน.212 ด้ วยวิธีสอบเทียบ

ระดับความรู้ (P.T. ภาษาจีน) ให้ อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาภาษาจีน
3. ในกรณีทมี่ ีผ้ ูแสดงความจานงเข้ าสาขาวิชาภาษาจีนเป็ นจานวนมากกว่ าโควตาที่รับ
ได้ จะพิจารณาจากคะแนน G.P.A. ประกอบ และจะคัดเลือกตามลาดับคะแนน
หมายเหตุ ผู้ทปี่ ระสงค์ จะย้ ายคณะ / สาขาวิชา หากมิได้ ศึกษาวิชา จน.171 และ จน.172
ในปี การศึกษาแรก จะขาดคุณสมบัติในการขอรับการพิจารณาย้ ายเข้ าสาขาวิชาเอกภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
1. ได้ คะแนนวิชา ย.111, ย.112 ได้ เกรดเฉลีย่ ไม่ ต่ากว่า B
2. อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ
สาขาวิชาภาษารัสเซีย
1. ได้ คะแนนวิชา รซ.171, รซ.172 โดยได้ เกรดเฉลีย่ ไม่ ต่ากว่า C
2. อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ
หมายเหตุ ผู้ทปี่ ระสงค์ จะย้ ายคณะ / สาขาวิชา หากมิได้ ศึกษาวิชา รซ.171 และ
รซ.172 ในปี การศึกษาแรกจะขาดคุณสมบัติในการขอรับการพิจารณาย้ายเข้ าสาขาวิชาเอกภาษารัสเซีย
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
1. ได้ คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ต่ากว่า 2.50
2. ได้ คะแนนวิชา ภม.211 และ ภม.221 แต่ ละวิชาไม่ ต่ากว่า B
3. หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ
2. การยืน่ ความจานงพร้ อมใบรายงานผลการศึกษา ได้ ปีละ 1 ครั้ง
สถานที่ : สานักงานเลขานุการคณะทีน่ ักศึกษาสั งกัด ทั้งศู นย์ รังสิ ตและท่ าพระจันทร์
เวลา : เมื่อสิ้นภาคสองของปี การศึกษา

คณะวารสารศาสตร์ และสื่ อสารมวลชน
1. มีคะแนนสอบสู งกว่ าคะแนนสอบเข้ าของนักศึกษาลาดับสุ ดท้ ายของคณะฯ ที่ขอย้ายไป ซึ่งจะต้ องเป็ น
คะแนนสอบเข้ าในสายเดียวกันและปี เดียวกันด้ วย
2. มีคะแนนเฉลีย่ สะสมถึงภาคสุ ดท้ ายก่ อนจะย้ ายคณะ/ไม่ ต่ากว่า 2.50
3. ต้ องศึกษาและสอบไล่ได้ วชิ าต่ อไปนี้
วิชาทีไ่ ม่ ต่ากว่า B คือ
- ท.161 การใช้ ภาษาไทย
- วส.200 ความรู้ เบือ้ งต้ นทางการสื่ อสาร
- วส.300 ทฤษฎีการสื่ อสาร
วิชาทีไ่ ม่ ต่ากว่า C คือ
- สษ.172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
* เริ่มใช้ สาหรับนักศึกษา รุ่ นปี การศึกษา 2557 เป็ นต้ นไป *

คณะสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1. ต้ องศึกษาในคณะเดิมไม่ น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
2. สอบไล่ ได้ ครบตามหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย และได้ คะแนนค่ าเฉลีย่ สาหรับ
วิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่ ต่ากว่า 2.00
3. รับย้ ายคณะเฉพาะนักศึกษาสอบผ่ านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) โดยจะต้ องมีคะแนนสอบเข้ าสู งกว่ าคะแนนสอบ
เข้ าของนักศึกษาลาดับสุ ดท้ ายของคณะ และต้ องเป็ นคะแนนสอบเข้ าในสายสอบเดียวกัน
และปี เดียวกันเท่านั้น
4. คะแนนเฉลีย่ สะสมถึงภาคสุ ดท้ ายก่ อนทีจ่ ะย้ ายคณะ ต้ องไม่ ต่ากว่ า 2.25
5. ต้ องศึกษาวิชาของคณะสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา ดังนี้
5.1 สอบได้ วชิ า สว.201 และ ม.201 โดยได้ เกรดไม่ ต่ากว่า C
5.2 ต้ องศึกษาวิชาอืน่ ของคณะอีก 1 วิชา นอกเหนือจากวิชา สว.201 และ ม.201 และ
ไม่ ใช่ วชิ าศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย ส่ วนที่ 2
6. ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีป่ ระชุ มคณะกรรมการปริญญาตรี และทีป่ ระชุ มคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ
7. การยืน่ ความจานงพร้ อมใบรายงานผลการศึกษา
สถานที่ : งานบริการการศึกษา สานักงานเลขานุการคณะสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เวลา : ภายในเวลาไม่ น้อยกว่ า 30 วันก่ อนเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 หรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปี
8. เริ่มบังคับใช้ ต้งั แต่ ปีการศึกษา 2553 เป็ นต้ นไป

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1. นักศึกษาทีจ่ ะขอย้ายเข้ าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะต้ องศึกษามาทางสายวิทยาศาสตร์
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
2. การย้ า ยเข้ า ศึ ก ษาสามารถกระท าได้ เมื่ อ มี เ หตุ ผลและความจ าเป็ นและผ่ า นความเห็ น ชอบหรื อ
หลักเกณฑ์ ตามที่ภาควิชานั้น ๆ กาหนดไว้ โดยแสดงความจานงขอย้ ายคณะพร้ อมใบแสดงผลการศึ กษาที่งาน
บริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่ น้อยกว่า 30 วันก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
3. การย้ ายคณะให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้ นปริ ญญาตรี พ.ศ.
2540 ข้ อ 19 การย้ายคณะ.....................
4. คณะจะเทียบโอนหน่ วยกิตเฉพาะวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ หลักสู ตร พ.ศ.2556 โดยนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอย้ ายคณะหรื อสาขาจะต้ องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ากว่า 2.00 และสามารถโอนหน่ วยกิตเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ ค่าระดับ S หรือไม่ ต่ากว่ า C โดยให้ ถือว่ า
นักศึกษาได้ ศึกษาวิชานั้นมาแล้วและบันทึกอักษร ACC (Accreditation) ไว้ในใบรายงานผลการศึกษา
การย้ายสาขาให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ของภาควิชา/สาขาวิชา ดังนี้
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จะต้ องสอบไล่ ได้ วิชา มธ.154 หรือ วิชา คพ.101 ไม่ ต่ากว่ าระดับ C และสอบไล่ ได้ วิชา คพ.102 ไม่ ต่ากว่ า
ระดับ B
ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
สาหรับนักศึกษาต่ างคณะ
1. นักศึกษานอกคณะทีป่ ระสงค์ จะย้ ายเข้ าศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ประยุกต์ จะต้ อง
สอบได้ วิชา มธ.151 คณิตศาสตร์ ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย หรื อ มธ.152 หลักพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ หรื อ วท.
142 คณิตศาสตร์ สาหรั บวิทยาศาสตร์ หรื อ ค.111 แคลคูลัสพืน้ ฐาน ไม่ ต่ากว่ า C+ (บวก) ผู้ที่จะย้ ายเข้ าศึกษาใน
สาขาวิชาสถิติต้องสอบได้ วชิ า ส.216 สถิติสาหรับสั งคมศาสตร์ 1 ไม่ ต่ากว่า C+ (บวก)
2. กรณีไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ข้อ 1 ให้ กรรมการภาควิชาพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป

สาหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1. ต้ องสอบได้ วชิ า ค.211 แคลคูลสั 1 หรื อ ค.218 แคลคูลัสสาหรั บวิทยาศาสตร์ 1 ไม่ ต่ากว่ า C+ (บวก) ผู้ที่
จะย้ายเข้ าศึกษาในสาขาวิชาสถิติ ต้ องสอบได้ วิชา ส.211 สถิติ 1 หรือ ส.216 สถิติสาหรับสั งคมศาสตร์ 1 หรือ มธ.
155 สถิติพนื้ ฐาน ไม่ ต่ากว่า C+ (บวก)
2. กรณีทไี่ ม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ข้อ 1 ให้ กรรมการภาควิชาพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
นักศึกษาที่จะย้ ายเข้ าศึกษาในภาควิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม จะต้ องศึ กษารายวิชาต่ อไปนี้โดยได้ รับ
คะแนนเฉลีย่ วิชาต่ อไปนีไ้ ม่ ต่ากว่า B
วท.111 ชีววิทยา 1
วท.161 ปฏิบัติการชีวทิ ยา 1
วท.112 ชีววิทยา 2
วท.162 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
วท.121 เคมี 1
วท.171 ปฏิบัติการเคมี 1
วท.122 เคมี 2
วท.172 ปฏิบัติการเคมี2
วท.131 ฟิ สิ กส์ 1
วท.181 ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ 1
วท.132 ฟิ สิ กส์ 2
วท.182 ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งทอ
นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่ อไปนี้ โดยได้ รับคะแนนเฉลีย่ ไม่ ต่ากว่า C+
วท.112 ชีววิทยา 2
วท.162 ปฏิบัติการชีวทิ ยา 2
วท.121 เคมี 1
วท.171 ปฏิบัติการเคมี 1
วท.122 เคมี 2
วท.172 ปฏิบัติการเคมี 2
วท.131 ฟิ สิ กส์ 1
วท.181 ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ 1
วท.132 ฟิ สิ กส์ 2
วท.182 ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์
๑. หลักเกณฑ์ กลางของมหาวิทยาลัย นักศึกษาทุกคนจะต้ องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ กลางก่อน คือ
๑.๑ ต้ องศึกษาอยู่ในคณะ / สาขาวิชาเดิม ไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษา
๑.๒ สอบไล่ ได้ ครบตามหลักสู ตรพืน้ ฐานทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย และได้ คะแนนค่ าเฉลีย่ สาหรับวิชา
พืน้ ฐานทัว่ ไป ไม่ ต่ากว่า 2.00
๑.๓ ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมถึงภาคสุ ดท้ ายก่ อนทีจ่ ะย้ ายคณะ ไม่ ต่ากว่า 2.00
๑.๔ การแสดงความจานงขอย้ายคณะให้ เป็ นไปตามเวลาทีแ่ ต่ ละคณะกาหนดให้ ยนื่ ขอ
๑.๕ จานวนการรับเข้ าในแต่ ละปี การศึกษาของแต่ ละคณะขึน้ อยู่กบั ส่ วนต่ างของจานวนรับเข้ าในปี
นั้น ๆ กับจานวนนักศึกษาที่ขนึ้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาในปี นั้น ๆ จานวนสุ ทธิที่แต่ ละคณะจะรับ
โอนได้ สานักทะเบียนฯ จะประกาศให้ ทราบทางอินเตอร์ เน็ต หลังจากหมดระยะเวลาของการ
ขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้ นปริญญาตรี
พ.ศ.2540
๒. หลักเกณฑ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาต้ องมีคุณสมบัติเพิม่ เติม ดังนี้
๒.๑ เป็ นไปตามเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาตามระบบกลาง (Admission) ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยต้ องมีคะแนนรวมกันไม่ น้อยกว่าคะแนน
สอบเข้ าของนักศึกษาลาดับสุ ดท้ ายของสาขาวิชาทีจ่ ะย้ ายเข้ าศึกษาในปี การศึกษาเดียวกัน
๒.๒ ต้ องผ่านการสอบสั มภาษณ์
๒.๓ ในแต่ ละปี การศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะแจ้ งจานวนทีจ่ ะรับเข้ า และขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
จะรับ หากมีนักศึกษาย้ายคณะเกินกว่าทีจ่ ะรับได้
๒.๔ ต้ องเป็ นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในภาคปกติเท่ านั้น
๓. ระยะเวลาการยืน่ ความจานง ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของทุกปี การศึกษา หรือวันทาการถัดไป หาก
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ในปี การศึกษานั้นตรงกับวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ การประกาศผล
ประมาณปลายเดือนสิ งหาคม ซึ่งเป็ นช่ วงเพิม่ ถอนลักษณะวิชา
ทั้งนี้ ให้ มีผลบังคับกับนักศึกษาตั้งแต่ ร่ ุ นปี การศึกษา ๒๕๕๗ เป็ นต้ นไป

คณะแพทยศาสตร์
ยังไม่ มีหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขในการย้ายคณะ

คณะสหเวชศาสตร์
1. การขอย้ายคณะ
ต้ องศึกษาอยู่ในคณะเดิมทางด้ านสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือคณะในศูนย์
สุ ขศาสตร์ อย่ างน้ อย 1 ปี มีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ต่ากว่า 2.50 และไม่ เคยได้ รับผลการเรียน F
ในรายวิชาใด
2. การขอย้ายสาขาวิชา

ต้ องศึกษาอยู่ในคณะสหเวชศาสตร์ อย่ างน้ อย 1 ปี มีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ต่ากว่ า 2.50 และไม่ เคย
ได้ รับผลการเรียน F ในรายวิชาใด
การยืน่ ความจานงพร้ อมใบรายงานผลการศึกษา
สถานที่ : งานวิชาการและวิจัยคณะทีน่ ักศึกษาสั งกัด ศูนย์ รังสิ ต
เวลา : - นักศึกษานอกคณะทีข่ อย้าย ให้ ยนื่ ก่อนเปิ ดภาคการศึกษาไม่ น้อยกว่า 30 วัน
- นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ ทขี่ อย้ายสาขา ให้ ยนื่ ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
ไม่ น้อยกว่า 20 วัน

คณะทันตแพทยศาสตร์
1. นักศึกษาทีจ่ ะขอโอนย้ายคณะจะต้ องศึกษาและสอบไล่ได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.1 ต้ องศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรื อสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มาแล้ วไม่ น้อ ยกว่ า 2 ภาค
การศึกษา

1.2 จะต้ องมีคะแนนสอบเข้ าของทุกรายวิชาเหมือนกับเกณฑ์ ทคี่ ณะฯ กาหนดในการรั บเข้ าศึกษา
ต่ อคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้ วยระบบการคัดเลือกกลางจัดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่ งชาติ (Admission)
1.3 คะแนนรวมของทุกรายวิชาในข้ อ 1.2 จะต้ องมีค่าคะแนนสู งกว่ าคะแนนรวมของนักศึกษา
ลาดับสุ ดท้ ายของคณะฯ รับเข้ าโดยการคัดเลือกกลางจัดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
เดียวกับทีข่ อโอนย้าย
1.4 ได้ ค่าเฉลีย่ สะสมก่อนทีจ่ ะขอย้ายคณะฯ ไม่ ต่ากว่า 3.00
1.5 จะต้ องผ่ านเกณฑ์ การสอบสั มภาษณ์ ทวั่ ไป และการทดสอบสุ ขภาพจิตตามทีค่ ณะทันต
แพทยศาสตร์ กาหนด
1.6 จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีป่ ระชุ มคณะกรรมการประจาคณะทันตแพทยศาสตร์
1.7 นักศึกษาแพทยศาสตร์ ที่รับเข้ าศึกษาโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่ งชาติที่มีคุณสมบัติ
ครบตามข้ อ 1-5 และนักศึกษาแพทยศาสตร์ ทรี่ ับเข้ าศึกษาโดยโครงการรั บตรงที่มีคุณสมบัติครบตามข้ อ 1,3,4 และ
5 สามารถย้ ายมาเรี ยน คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ ในปี การศึกษาถัดไป โดยจะต้ องศึกษารายวิชาเพิ่มเติมให้ ครบ
ตามหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
1.8 นักศึกษาจากคณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หรื อสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ที่มีคุณสมบัติครบตามข้ อ 1-5 สามารถย้ ายมาเรี ยน
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ ในปี การศึ กษาถัดไป ทั้งนี้นักศึ กษาสามารถเทียบโอนหน่ วยกิตตามระเบียบการโอน
หน่ วยกิตทีค่ ณะทันตแพทยศาสตร์ กาหนดได้ เฉพาะวิชาในชั้ นปี ที่ 1 เท่ านั้น นักศึกษาจะต้ องศึกษาเพิ่ มเติมให้ ครบ
ตามแผนการเรี ยนชั้ นปี ที่ 1 ของหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และจะต้ องได้ ค่าเฉลี่ยสะสมไม่ น้อยกว่ า 2.00
ก่อนทีจ่ ะเริ่มต้ นลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาในชั้นปี ที่ 2 ได้
3. การยืน่ ความจานงพร้ อมใบรายงานผลการศึกษา พร้ อมหนังสื อรับรองความประพฤติจากคณาจารย์
ผู้สอนในคณะเดิม 3 ท่ าน
สถานที่ : ทีฝ่ ่ ายวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์ ทนี่ ักศึกษาสั งกัด ศูนย์ รังสิ ต
เวลา : ก่อนเปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ น้อยกว่า 60 วัน

คณะพยาบาลศาสตร์
๑. นักศึกษาทีส่ อบวัดพืน้ ความรู้ (สกอ.) จะต้ องสอบได้ คะแนนวิชา GAT และ PAT2
สู งกว่ าลาดับสุ ดท้ ายของแต่ ละรายวิชาทีน่ ักศึกษาพยาบาลสอบเข้ าในปี เดียวกันสายเดียวกัน และจะต้ องมีจานวน
รายวิชาทีใ่ ช้ ในการคิดค่ าคะแนนสอบเหมือนเกณฑ์ มาตรฐานกลางทีค่ ณะกรรมการอุดมศึกษาแห่ งชาติกาหนดไว้
สาหรับการสอบเข้ าศึกษาต่ อในคณะพยาบาลศาสตร์

๒. นักศึกษาต้ องศึกษาอยู่ในคณะเดิมอย่ างน้ อย 2 ภาคการศึกษา มีคะแนนเฉลีย่
สะสมถึงภาคการศึกษาสุ ดท้ ายก่ อนย้ ายคณะ ไม่ ต่ากว่ า 3.00
๓. นักศึกษาทีจ่ ะขอย้ายเข้ าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ จะต้ องศึกษามาทางสายวิทยาศาสตร์ ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
๔. ต้ องสอบได้ วชิ า พย. 111 การพัฒนาวิชาชีพทางการพยาบาล ไม่ ต่ากว่า B+
๕. ต้ องผ่ านการสอบสั มภาษณ์ จากคณะกรรมการหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
๖. การยื่นความจานงพร้ อมใบรายงานผลการศึกษา
สถานที่ : งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
เวลา : ภายใน 30 เมษายน ของทุกปี

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1. นักศึกษาทีส่ อบวัดพืน้ ความรู้ (สกอ.) จะต้ องได้ คะแนนดังนี้ (O-net)
สาขาวิชาการละคอน
วิชาภาษาไทย 50 คะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน

วิชาสั งคมศาสตร์ 50 คะแนน
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
วิชาภาษาไทย 50 คะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ 25 คะแนน
วิชาสั งคมศาสตร์ 50 คะแนน
สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
วิชาภาษาไทย 60 คะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ 30 คะแนน
วิชาสั งคมศาสตร์ 50 คะแนน
2. ต้ องศึกษาและสอบไล่ได้ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สาขาวิชาการละคอน
- รับปี การศึกษาละ 5 คน
- ต้ องสอบได้ EL172 ไม่ ต่ากว่า B
- ต้ องสอบได้ วชิ าของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ คะแนนไม่ ต่ากว่า B (บี) ในวิชาต่ อไปนี้
ล.201 ความรู้ พนื้ ฐานเกีย่ วกับการละคอน
ล.221 การแสดง 1
ล.240 องค์ ประกอบศิลป์ พืน้ ฐานการออกแบบสาหรับการแสดง
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
- รับปี การศึกษาละ 5 คน
- ต้ องสอบได้ วชิ าต่ อไปนี้ ไม่ ต่ากว่า B+ ในวิชาต่ อไปนี้
จก.161 วาดเส้ น 1
จก.162 จิตรกรรม
จก.166 องค์ ประกอบศิลป์ เพือ่ การออกแบบ
อพ.103 ทฤษฎีสีและการประยุกต์ ใช้ ในสิ่ งทอและเครื่องแต่ งกาย
สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
- รับปี การศึกษาละ 5 คน
- ต้ องสอบได้ วชิ าต่ อไปนี้ ไม่ ต่ากว่า B+ ในวิชาต่ อไปนี้
อถ.121 หลักองค์ ประกอบศิลป์
อถ.141 พืน้ ฐานวาดเส้ น
อถ.142 พืน้ ฐานจิตรกรรม

อถ.220 แนวคิดการออกแบบ
3. การยืน่ ความจานงพร้ อมใบรายงานผลการศึกษา
สถานที่ : สานักงานเลขานุการคณะทีน่ ักศึกษาสั งกัด ศูนย์ รังสิ ต (0-2696-6848)
เวลา : 9.00 - 16.00 น.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
หลักเกณฑ์ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง พ.ศ. 2557 ดังนี้
1. ต้ องศึกษาในสาขาวิชาเดิมอย่างน้ อย 1 ปี และมีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ต่ากว่า 2.50
2. แสดงความจานงยืน่ คาร้ องพร้ อมใบแสดงผลการศึกษาทีง่ านบริการการศึกษาคณะฯ ไม่ น้อยกว่า
30 วันก่อนเปิ ดภาคการศึกษา

3. มีคะแนนสอบเข้ าสู งกว่ าคะแนนสอบเข้ าของนักศึกษาลาดับสุ ดท้ ายของสาขาทีต่ ้ องการย้ายไป
และต้ องเป็ นคะแนนสอบเข้ าในสายสอบเดียวกันและปี เดียวกัน
4. นักศึกษาทีไ่ ม่ ได้ สอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม ไม่ สามารถย้ายในสาขาทีม่ ีการจัดการ
สอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมได้ (เฉพาะสอบผ่านโครงการสอบตรง)
5. นักศึกษาจะย้ายสาขาวิชาได้ เพียงครั้งเดียว ตลอดสภาพการเป็ นนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และการผังเมือง
6. ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากประธานสาขาวิชาทั้ง 2 สาขาวิชาทีต่ ้ องการจะย้าย และได้ รับความ
เห็นชอบจากทีป่ ระชุ มคณะกรรมการบริ หารคณะฯ
7. หลักเกณฑ์ นีใ้ ห้ บังคับใช้ ต้งั แต่ ปีการศึกษา 2557 เป็ นต้ นไป
8. ในกรณีทมี่ ีปัญหาเกีย่ วกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ คณะกรรมการบริ หารคณะฯ เป็ นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด
หลักเกณฑ์ การย้ายเข้ าศึกษาต่ อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง พ.ศ. 2557 ดังนี้
1. นักศึกษาทีไ่ ม่ ได้ ผ่านการสอบวัดพืน้ ความรู้ (โครงการสอบคัดเลือกตรง) จะต้ องสอบได้ วชิ า ดังนี้
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิ สิ กส์ เคมี ชีววิทยา)
2. นักศึกษาทีส่ อบวัดพืน้ ความรู้ (สกอ.) คณะฯ ใช้ คะแนนรวมทั้งหมดของทุกวิชาดังนี้ วิชา
ภาษาไทย วิชาสั งคมศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิ สิ กส์ / วิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ
สุ ขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะการงานอาชี พและเทคโนโลยี เป็ นเกณฑ์ ในการพิจารณาการย้ายเข้ าศึกษาต่ อในคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
3. ให้ กาหนดหลักเกณฑ์ การย้ ายเข้ าศึกษาต่ อในคณะ ดังนี้
(1) ต้ องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็ นระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
ปกติ ทั้งนี้ ไม่ นับภาคการศึกษาทีล่ าพักการศึกษา ถูกให้ พักการศึกษา ถอนชื่ อ หรื อถูกลบ
ชื่อจากทะเบียนนักศึกษา
(2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมถึงภาคการศึกษาสุ ดท้ ายก่ อนทีจ่ ะย้ ายคณะ ไม่ ต่ากว่า 2.00
(3) ต้ องแสดงความจานงพร้ อมแสดงผลการศึกษา ทีง่ านบริการการศึกษาคณะฯ ไม่ น้อยกว่ า
30 วันก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
(4) นักศึกษาจะต้ องผ่านการสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม และ / หรือวิชาอืน่ ตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะฯ
(5) ได้ รับความเห็นชอบจากทีป่ ระชุ มคณะกรรมการบริหารคณะฯ
4. หลักเกณฑ์ นีใ้ ห้ บังคับใช้ ต้งั แต่ ปีการศึกษา 2546 เป็ นต้ นไป
5. ในกรณีทมี่ ีปัญหาเกีย่ วกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ คณะกรรมการบริ หารคณะฯ เป็ นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
การย้ายคณะ
1. นักศึกษาต้ องศึกษาอยู่ในคณะเดิมอย่ างน้ อย 2 ภาคการศึกษา มีคะแนนเฉลีย่ สะสมถึงภาคการศึกษา
สุ ดท้ ายก่อนย้ายคณะไม่ ต่ากว่า 2.50
2. นักศึกษาทีจ่ ะขอย้ ายเข้ าศึกษาในคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ จะต้ องศึกษาทางสายวิทยาศาสตร์ ในระดับ
มัธยมปลายเท่านั้น

3. คณะกรรมการประจาหลักสู ตรจะเป็ นผู้กาหนดเกณฑ์ และพิจารณาคัดเลือกในแต่ ละปี
4. การยืน
่ ความจานงพร้ อมใบรายงานผลการศึกษาได้ ปีละ 1 ครั้ง ให้ ยนื่ คาร้ องได้ ทสี่ านักงานเลขานุการ

คณะทีน่ ักศึกษาสั งกัดก่อนเปิ ดภาคการศึกษาไม่ น้อยกว่า 30 วัน
5. ต้ องสอบได้ วชิ า สธ.213 หรือ สธ.261 ไม่ ต่ากว่ า C
6. ต้ องผ่ านการสอบสั มภาษณ์ จากคณะกรรมการประจาหลักสู ตร
7. ได้ รับความเห็นชอบจากทีป่ ระชุ มคณะกรรมการประจาคณะฯ
การย้ายสาขา/วิชาเอกภายในคณะ
1. ต้ องศึกษาในสาขาเดิมอย่ างน้ อย 2 ภาคการศึกษา
2. มีคะแนนสอบเข้ าสู งกว่ าคะแนนสอบเข้ าลาดับสุ ดท้ ายของสาขาทีจ่ ะย้ ายเข้ า และต้ องเป็ นคะแนนสอบ
ในสายสอบเดียวกันและปี เดียวกัน
3. การยืน
่ ความจานงพร้ อมใบรายงานผลการศึกษาได้ ปีละ 1 ครั้ง ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา ไม่ น้อยกว่า
30 วัน
4. คณะกรรมการประจาหลักสู ตรจะเป็ นผู้กาหนดเกณฑ์ และพิจารณาคัดเลือก
5. กรณีทมี่ ีนักศึกษาแสดงความจานงเกินกว่ าจานวนทีจ่ ะรับได้ ในแต่ ละวิชาเอก คณะฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การรับ
6. ได้ รับความเห็นชอบจากคณบดี
การเลือกวิชาเอก หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุ ขศาสตร์ )
1. ต้ องศึกษาในคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ไม่ ต่ากว่ า 2 ภาคการศึกษา ทั้งนีม้ ีผลบังคับใช้ กบั นักศึกษาตั้งแต่
รุ่ นปี การศึกษา 2550 เป็ นต้ นไป
2. นักศึกษาแสดงความจานงภายในเวลาไม่ น้อยกว่ า 30 วันก่ อนเปิ ดภาคการศึกษา
3. คณะกรรมการประจาหลักสู ตรจะเป็ นผู้กาหนดเกณฑ์ และพิจารณาคัดเลือก
4. กรณีทมี่ ีนักศึกษาแสดงความจานงเกินกว่ าจานวนทีจ่ ะรับได้ ในแต่ ละวิชาเอก คณะฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การรับ
5. ได้ รับความเห็นชอบจากคณบดี

คณะเภสั ชศาสตร์
1. การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไป
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้ อมฉบับแก้ไข
เพิม่ เติม) ข้ อ 10.10 และ ข้ อ 15
2. หลักเกณฑ์ การลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึ กษารายวิชาข้ ามโครงการและการจด
ทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
3. การย้ายคณะ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้ นปริญญาตรี พ.ศ.
2540 (พร้ อมฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) ข้ อ 19
4. คณะกรรมการประจาคณะมีอานาจในการเทียบโอนหน่ วยกิตและการย้ายคณะ
โดยพิจารณาเป็ นรายๆ ไป
เริ่มบังคับใช้ ต้งั แต่ ปีการศึกษา 2556 เป็ นต้ นไป

วิทยาลัยสหวิทยาการ
1. นักศึกษาทีไ่ ม่ ได้ ผ่านการสอบวัดพืน้ ความรู้ (โครงการสอบคัดเลือกตรง) เนื่องจากแต่ ละคณะฯ ได้
กาหนดวิชาเฉพาะที่ใช้ สอบแตกต่ างกันไป และยังไม่ มีข้อตกลงในการกาหนดเกณฑ์ การย้ายคณะฯ ของโครงการรับ
ตรง ดังนั้น จึงยังไม่ สามารถย้ายคณะได้

2. นักศึกษาทีส่ อบวัดพืน้ ความรู้ (สกอ.) คณะใช้ เกณฑ์ ในการพิจารณาตามเกณฑ์ กลางของมหาวิทยาลัย คือ
มีคะแนนสอบเข้ าในสายเดียวกันและปี เดียวกันสู งกว่ าคะแนนสอบเข้ าของนักศึกษาลาดับสุ ดท้ ายของคณะ ดังนั้น
จึงไม่ กาหนดคะแนนหลัก 3 วิชา
วิชาภาษาไทย....................-.............................คะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ...............-.............................คะแนน
วิชาสั งคมศาสตร์ ..............-.............................คะแนน
3. ต้ องสอบไล่ได้ วชิ าดังต่ อไปนี้ ไม่ ต่ากว่า C
วิชา มธ.110, มธ.120
4. การยืน่ ความจานงพร้ อมใบรายงานผลการศึกษา
สถานที่ : สานักงานเลขานุการคณะทีน่ ักศึกษาสั งกัด ศูนย์ ลาปาง
เวลา : ก่ อนวันที่ 20 พฤษภาคม ของทุกปี

