The conditions and regulations of the change of programme
หลักเกณฑและขอปฏิบัติในการยายสาขาวิชา
The conditions and regulations of the change of programme
1. Students wishing to change their programme must have enrolled in former program for no less than
2 semesters.
2. Students changing programme within the same school, students follow the conditions of such school.
However, agreement from the advisor and the Dean of school.
3. Students changing programme to other school, students follow the conditions of such school.
However, agreement from the advisor, the Dean of former school and the new school committee' s conclusion.
4. The change of programme be complete when students have already paid the fee for the change of programme
(500 Baht) and the student identification number was changed.
5. Once the approval is made, the current curricular structure of the new program and pay the tuition fee
of the new program used in the semester and academic year the change is made be applied to the students.
6. The courses which have been registered be transferred to the new curriculum.
The courses which are not in the new curriculum structure be classified as elective courses.
7. The change of programme can only be made once for the curriculum.
หลักเกณฑและขอปฏิบัติในการยายสาขาวิชา
1. นักศึกษาที่จะขอยายสาขาวิชา ตองลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอยกวาสองภาคการศึกษาปกติ
2. การยายสาขาวิชาภายในสํานักวิชาเดิม ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของสํานักวิชานั้น โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณบดี
สํานักวิชาเดิม
3. การยายสาขาวิชาไปสํานักวิชาใหม ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของสํานักวิชานั้น โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณบดี
สํานักวิชาเดิม และไดรับอนุมัติจากประธานหลักสูตรและคณะกรรมการประจําสํานักวิชาใหม
4. การยายสาขาวิชาจะสมบูรณก็ตอเมื่อชําระคาธรรมเนียมการยายสาขาวิชา (500 บาท) และไดรับการเปลี่ยนรหัสประจําตัวนักศึกษา
เปนสาขาวิชาใหมเรียบรอยแลว
5. นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชา จะตองใชโครงสรางหลักสูตร แผนการศึกษา และชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในอัตราของ
สาขาวิชาใหม ที่ใชในภาคการศึกษาและปการศึกษาที่ขอยายสาขาวิชา
6. รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแลวทั้งหมดจะถูกยายไปยังสาขาวิชาใหม โดยรายวิชาที่อยูนอกเหนือโครงสรางหลักสูตรใหมจะบรรจุใน
หมวดเลือกเสรี
7. การยายสาขาวิชาทําไดเพียงครั้งเดียวตลอดหลักสูตร

Request a Change of Programme: Second Semester, Academic Year 2021
ขั้นตอนและกําหนดการยายสาขาวิชา: ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564
No.

Activities/กิจกรรม

Date/วันที่

Students can request to change their programme via Google Forms
at QR Code or shorturl.at/gquAC
(https://reg.mfu.ac.th/: Announcement on a schedule of the change of
programme 2/2021)
From now – Fri, 10 December 2021
(before 3 p.m.)
ตั้งแตบัดนี้ – วันศุกรที่ 10 ธันวาคม 2564
(กอนเวลา 15.00 น.)

1.

นักศึกษาสามารถแจงความประสงคขอยายสาขาวิชาผาน Google Forms
ไดที่ QR Code หรือ shorturl.at/gquAC
(https://reg.mfu.ac.th/: ประกาศกําหนดการยายสาขาวิชา 2/2564)
Students who would like to request for Major Change to English Program.
Please submit the request via Google Form within Fri, 3 December 2021 (before 3 p.m.)
สําหรับนักศึกษาที่ประสงคจะขอยายสาขาวิชา ไปยังสํานักวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ตองแจงความประสงคผาน Google Forms ภายในวันศุกรที่ 3 ธันวาคม 2564 (กอนเวลา 15.00 น.)
School of Liberal Arts’ Schedule:
- Written and interview tests (From 9 a.m. - 4 p.m.) on Thursday, 9 December 2021
- Announcement of test result on Monday, 13 December 2021
หมายเหตุ:
สํานักวิชาศิลปศาสตรสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณภาษาอังกฤษ (ชวงเวลา 9.00 - 16.00 น.) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
และสํานักวิชาแจงผลการสอบเพื่อยายสาขาวิชา ในวันจันทรที่ 13 ธันวาคม 2564

2.

Please contact registration section for the registration method
of second semester academic year 2021 via email: registration.reg@mfu.ac.th
นักศึกษาติดตอสอบถามวิธีการขอลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564
ที่ฝายทะเบียนการศึกษา email: registration.reg@mfu.ac.th
The Registrar Division will send a list of students requesting a programme change to
students' advisor and dean for approval.

3.

สวนทะเบียนและประมวลผลแจงรายชื่อนักศึกษาที่แจงความประสงคขอยายสาขาวิชา
ไปยังสํานักวิชาตนสังกัดของนักศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
และคณบดีประจําสํานักวิชา
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Mon, 22 November - Fri, 10 December 2021
วันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน – วันศุกรที่ 10 ธันวาคม 2564

Mon, 13 - Wed, 15 December 2021
วันจันทรที่ 13 – วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

Registrar Division

Request a Change of Programme: Second Semester, Academic Year 2021
ขั้นตอนและกําหนดการยายสาขาวิชา: ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564
No.

4.

5.

Activities/กิจกรรม

Date/วันที่

When the request has been approved, the Registrar Division will send a list of
students to new programme (change programme within the same School) or new
School for approval.
เมื่อสํานักวิชาตนสังกัดของนักศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว
สวนทะเบียนและประมวลผล จะดําเนินการแจงรายชื่อนักศึกษาที่แจงความประสงค
ขอยายสาขาวิชาไปยังสํานักวิชาใหม เพื่อดําเนินการพิจารณาอนุมัติ
The curriculum and academic committee approve the list of students who request
to change the programme of study.
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรและการเรียนการสอน
พิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอยายสาขาวิชา

The name list of students who have been approved
to change the programme of study and the new student ID will be announced via
https://reg.mfu.ac.th.
6.
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชา
และแจงรหัสประจําตัวนักศึกษาใหม ที่ https://reg.mfu.ac.th

Thu, 16 - Mon, 20 December 2021
วันพฤหัสบดีที่ 16 – วันจันทรที่ 20 ธันวาคม 2564

Tue, 28 December 2021
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564

Wed, 29 December 2021
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564

Students pay fee for the change of programme (500 Baht)
by bank transfer to Krung Thai Bank, Bandu branch
Bank account no. 842-0-37877-1 MFU.
Students have to submit bank transfer slip to E-mail: finrev.finance@mfu.ac.th and
edu.reg@mfu.ac.th and specify student ID, name, mobile phone no.
and message "change of programme."

Wed, 29 - Fri, 31 December 2021

7.

วันพุธที่ 29 - วันศุกรที่ 31 ธันวาคม 2564

นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการยายสาขาวิชา (500 บาท)
โดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดบานดู
เลขที่บัญชี 842-0-37877-1 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
และใหสงหลักฐานการโอนเงิน พรอมแจงชื่อ-สกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา เบอรโทรศัพทที่ติดตอได
มาที่ email: finrev.finance@mfu.ac.th และ edu.reg@mfu.ac.th
โดยระบุชื่อเรื่องใน email วา "หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการยายสาขาวิชา"
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Registrar Division

Request a Change of Programme: Second Semester, Academic Year 2021
ขั้นตอนและกําหนดการยายสาขาวิชา: ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564
No.

Activities/กิจกรรม

Date/วันที่

8.

Announcement of the academic result
of the first semester, academic year 2021.
วันประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564

9.

Students check the grade result of the first semester, academic year 2021.
If all of grades (of the old programme) have been announced
and students have already paid the fee (500 Baht), students can contact
the Division of Registrar for getting new USERNAME and PASSWORD
via email: reg@mfu.ac.th and message "Request USERNAME and PASSWORD
for the change of programme 2/2021."
ใหนักศึกษาตรวจสอบผลการศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564
เมื่อผลการศึกษาเขาครบทุกรายวิชา รวมทั้งไดชําระคาธรรมเนียมการยายสาขาวิชา 500 บาท
และไมมีหนี้คางชําระในระบบแลว ใหติดตอรับ USERNAME และ PASSWORD
ในรหัสประจําตัวนักศึกษาสาขาวิชาใหม ไดที่ email: reg@mfu.ac.th
โดยระบุชื่อเรื่องใน email วา "ขอรับ USERNAME และ PASSWORD ยายสาขาวิชา 2/2564"
Students pay tuition fee of the second semester, academic year 2021.

10.

11.

นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564
The second semester for academic year starts.
วันเปดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564
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Wed, 29 December 2021
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564

From Wed, 29 December 2021 onwards
ตั้งแตวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เปนตนไป

Thu, 4 – Sat, 15 January 2022
วันพฤหัสบดีที่ 4 – วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
Mon, 17 January 2022
วันจันทรที่ 17 มกราคม 2565

Registrar Division

