


ประกาศคณะมนุษยศาสตร
เรื่อง   หลักเกณฑการยายสาขาวิชาและการยายคณะ เพื่อเขาศึกษาตอ

ในคณะมนุษยศาสตร เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 11)
-------------------------

ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการยายสาขาวิชา และการยายคณะ เพ่ือเขาศึกษาตอใน
คณะมนุษยศาสตร ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ไดกําหนดหลักเกณฑการยายสาขาวิชาและการยายคณะ เพ่ือ
เปดโอกาสใหนักศึกษายายเขาศึกษาในสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร นั้น

คณะมนุษยศาสตร โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะมนุษยศาสตร ครั้งท่ี 12/2561 เม่ือ
วันท่ี 24 ตุลาคม 2561 ไดพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑการยายสาขาวิชาการทองเท่ียว ดังนี้

สาขาวิชา
คาลําดับข้ัน
สะสมเฉลี่ย

ท้ังหมด

กระบวนวิชาท่ีพิจารณา
ในการรับยาย

อักษรลําดับข้ัน/คาลําดับข้ันสะสม
เฉลี่ยกระบวนวิชาท่ีเปนเง่ือนไข

ในการพิจารณารับยาย
การทองเท่ียว ไมต่ํากวา

๒.75
อยางนอย ๓ กระบวนวิชา ไดแก
๐๐821๓, ๐๐8220 และ
๐๐8230

ไมต่ํากวา ๒.๗๕

หมายเหตุ : 1. กรณีนักศึกษามีคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยท้ังหมดต่ํากวา 2.75 และ/หรือคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ย
กระบวนวิชาท่ีเปนเงื่อนไขในการพิจารณารับยายต่ํากวา 2.75 ใหอยูในดุลยพินิจของ
ภาควิชาการทองเท่ียวเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

2. ใหนักศึกษาแนบแผนการศึกษาท่ีชัดเจนวามีแผนการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาอะไรบาง
ในแตละภาคการศึกษา จนจบการศึกษา

ท้ังนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี 26 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61

ลงนาม ชลาธิป วสุวัต
(อาจารย ดร. ชลาธิป วสุวัต)

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร



 

 
 

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ 

เรื่อง   หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาและการย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาต่อ 

ในคณะมนุษยศาสตร์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) 

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

 ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชา และการย้ายคณะ เพื่อเข้า

ศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาและ

การย้ายคณะ เพื่อเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาย้ายเข้าศกึษาในสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร ์นั้น 

 คณะมนุษยศาสตร์ได้พิจารณาเห็นชอบก าหนดหลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม

พม่า ดังนี้  
 

 

สาขาวิชา 

ค่าล าดับขั้น 

สะสมเฉลีย่

ทั้งหมด 

กระบวนวิชาที่พิจารณา 

ในการรับย้าย 

อักษรล าดับขั้น/ค่าล าดับขั้นสะสม

เฉลี่ยกระบวนวิชาที่เป็นเงื่อนไข 

ในการพจิารณารับย้าย 

ภาษาและ

วัฒนธรรมพม่า 

ไม่ต่ ากว่า  

2.50 

อย่างนอ้ย 2 กระบวนวิชา ได้แก่ 

020101, 020102   

 

ไม่ต่ ากว่าอักษรล าดับขั้น B  

ทุกกระบวนวิชา 

 

 

ทั้งนี ้ ตั้งแตภ่าคการศกึษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
 

 

                            ลงนาม  ขนิษฐกัญญา วนิิจฉัยกุล 

 (อาจารย์ขนิษฐกัญญา วินิจฉัยกุล) 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

 

 

 

 

















 
ประกาศคณะมนุษยศาสตร 

เร่ือง   หลักเกณฑการยายสาขาวิชา และการยายคณะ  เพือ่เขาศึกษาตอในคณะมนุษยศาสตรเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 3)  
------------------------- 

 ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร เร่ือง หลักเกณฑการยายสาขาวิชา และการยายคณะ เพื่อเขาศึกษาตอใน
คณะมนษุยศาสตร ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2551 ไดกําหนดหลักเกณฑการยายสาขาวิชาและการยายคณะ เพื่อเปด
โอกาสใหนักศึกษายายเขาศึกษาในสาขาวชิาในคณะมนษุยศาสตร นั้น 
 คณะมนษุยศาสตรไดพิจารณาเหน็ชอบใหปรับปรุงหลักเกณฑการยายสาขาวิชา ดังนี้ 
 

สาขาวิชา 
คาลําดับขั้น 

สะสมเฉล่ียท้ังหมด 
กระบวนวิชาท่ีพิจารณา 

ในการรับยาย 

อักษรลําดับข้ัน/คาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ย     
กระบวนวิชาวิชาที่เปนเง่ือนไข 

ในการพิจารณารบัยาย 

สารสนเทศศึกษา ไมตํ่ากวา  2.00 อยางนอย 2 กระบวนวิชา ไดแก 
009105 และ 009212 

ไมตํ่ากวาอักษรลําดับขั้น C+  ทุกกระบวนวิชา 

  
ท้ังนี้  ต้ังแต ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2553  เปนตนไป  
 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี           4            พฤษภาคม    พ.ศ.  2553 
 
            (ลงนาม)  รัตนา  ณ ลําพูน 
     (รองศาสตราจารยรัตนา   ณ ลําพูน) 
            รองคณบดี ปฏิบัติการแทน 
             คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
ประกาศคณะมนุษยศาสตร 

เร่ือง   หลักเกณฑการยายสาขาวิชา และการยายคณะ  เพือ่เขาศึกษาตอในคณะมนุษยศาสตรเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2)  
------------------------- 

 ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร เร่ือง หลักเกณฑการยายสาขาวิชา และการยายคณะ เพื่อเขาศึกษาตอใน
คณะมนษุยศาสตร ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2551 ไดกาํหนดหลักเกณฑการยายสาขาวิชาและการยายคณะ เพือ่
เปดโอกาสใหนักศึกษายายเขาศึกษาในสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร นั้น 

คณะมนษุยศาสตรไดพจิารณาเหน็ชอบใหปรับปรุงหลักเกณฑการยายสาขาวิชา ดังนี้  
 

อักษรลําดับข้ัน/คาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ย     
กระบวนวิชาวิชาท่ีเปนเง่ือนไข 

กระบวนวิชาท่ีพิจารณา คาลําดับขั้น 
สาขาวิชา 

สะสมเฉล่ียท้ังหมด ในการรับยาย 
ในการพิจารณารบัยาย 

จิตวิทยา ไมตํ่ากวา  2.00 2  กระบวนวิชา ไดแก 013103  และ 208100 
หรือ กระบวนวิชาที่เทียบเทาหรือคลายคลึงกัน 

ไมตํ่ากวาอักษรลําดับขั้น C+  
ทุกกระบวนวิชา 

  
ท้ังนี้  ตั้งแต ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2553  เปนตนไป  
 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี            5           มกราคม    พ.ศ.  2553 
 
          (ลงนาม)   รัตนา   ณ ลําพูน 
     (รองศาสตราจารยรัตนา   ณ ลําพูน) 
            รองคณบดี ปฏิบัติการแทน 
             คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร 

เร่ือง   หลักเกณฑการยายสาขาวิชา และการยายคณะ  เพือ่เขาศึกษาตอในคณะมนุษยศาสตรเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1)  
------------------------- 

 ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร เร่ือง หลักเกณฑการยายสาขาวิชา และการยายคณะ เพื่อเขาศึกษาตอใน
คณะมนษุยศาสตร ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2551 ไดกําหนดหลักเกณฑการยายสาขาวิชาและการยายคณะ เพื่อเปด
โอกาสใหนักศึกษายายเขาศึกษาในสาขาวชิาในคณะมนษุยศาสตร นั้น 
 คณะมนษุยศาสตรไดพิจารณาเหน็ชอบใหปรับปรุงหลักเกณฑการยายสาขาวิชา ดังนี้ 
 

สาขาวิชา 
คาลําดับขั้น 

สะสมเฉล่ียท้ังหมด 
กระบวนวิชาท่ีพิจารณา 

ในการรับยาย 

อักษรลําดับข้ัน/คาลําดับข้ันสะสม
เฉล่ีย     กระบวนวิชาวิชาที่เปน
เง่ือนไขในการพิจารณารับยาย 

ภาษาญี่ปุน ไมตํ่ากวา  2.75 อยางนอย 2 กระบวนวิชา ไดแก 
018101, 018102  หรือ อยางนอย 4 
กระบวนวิชา ไดแก 018111, 018112, 
018113, 018114 

ไมตํ่ากวาอักษรลําดับขั้น B+  
ทุกกระบวนวิชา 

ภาษาจีน ไมตํ่ากวา 2.50 อยางนอย 2 กระบวนวิชา ไดแก 
019103 และ 019104 

ไมตํ่ากวาอักษรลําดับขั้น B  
ทุกกระบวนวิชา 

  
ท้ังนี้  ต้ังแต ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2552  เปนตนไป  
 

  ประกาศ ณ วนัท่ี          25           มีนาคม    พ.ศ.  2552 
 
          (ลงนาม)    รัตนา   ณ ลําพูน 
    (รองศาสตราจารยรัตนา   ณ ลําพูน) 
        รองคณบดี ปฏิบัติราชการแทน 
          คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

 
 
 



 

 
ประกาศคณะมนุษยศาสตร 

เร่ือง   หลักเกณฑการยายสาขาวิชา และการยายคณะ  เพือ่เขาศึกษาตอในคณะมนุษยศาสตร   
------------------------- 

 เพื่อใหการยายสาขาวิชาของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร   และการยายคณะของนกัศึกษาคณะตาง ๆ  เพื่อ
เขาศึกษาในคณะมนุษยศาสตร  เปนไปดวยความเรียบรอย ตรงตามความตองการของคณะมนุษยศาสตร และ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546 ขอ 17 ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ขอ 18 คณะมนุษยศาสตร จึงกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาอนุมัติการขอยายสาขาวิชา และการยายคณะ เพื่อเขาศึกษาตอในคณะมนษุยศาสตร ไวดังนี้ 

1. ใหยกเลิกประกาศคณะมนุษยศาสตร เร่ือง หลักเกณฑการยายวชิาเอกคณะมนษุยศาสตร ลงวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2551  ประกาศคณะมนุษยศาสตร เร่ือง หลักเกณฑการยายวชิาเอกคณะมนษุยศาสตรเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
ลงวันท่ี 26 กนัยายน 2550 และ ประกาศคณะมนษุยศาสตร เร่ือง หลักเกณฑการยายวิชาเอกคณะมนุษยศาสตร
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  ลงวันท่ี 3 เมษายน 2551 

2.  คณะมนษุยศาสตรรับนักศึกษายายสาขาวิชา และยายคณะ ตามจํานวนท่ีกําหนดในภาคการศกึษานั้น ๆ  
และตามเง่ือนไขดังนี ้

      2.1 การยายสาขาวิชาภายในคณะมนษุยศาสตรใหปฏิบัติตามเง่ือนไขของสาขาวิชานั้น ๆ  
      2.2 การยายสาขาวิชาจากคณะอ่ืนเพื่อเขาศึกษาตอในคณะมนุษยศาสตร ใหเปนไปตามเง่ือนไขใน

ประกาศมหาวทิยาลัยเชียงใหม เร่ือง เง่ือนไขการยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2545 และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546  ขอ 17.2   หรือ  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  ขอ 18.2   แลวแตกรณ ี

       2.3 คาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียท้ังหมด  กระบวนวิชาท่ีเปนเง่ือนไขในการพจิารณารับยายสาขาวชิาและ
ยายคณะ  และคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียในกระบวนวิชาท่ีเปนเง่ือนไขในการพิจารณาฯ  ตามรายละเอียดแนบทายนี ้

3. การขอยายสาขาวิชา ยายคณะ ใหดําเนนิการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดตามประกาศของคณะ
มนุษยศาสตรในแตละภาคการศึกษาปกติ 

4. หลักเกณฑนี้ใหใชบังคับต้ังแต ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2552  เปนตนไป  
 

  ประกาศ ณ วนัท่ี            25         พฤศจิกายน   พ.ศ.  2551 
 
 

      (ลงนาม)   รัตนา   ณ  ลําพูน 
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คาลําดับขั้นสะสมเฉล่ียท้ังหมด  กระบวนวิชาท่ีเปนเงื่อนไขในการพิจารณารับยาย และคาลําดับขั้นสะสม
เฉล่ียกระบวนวิชาท่ีเปนเงื่อนไขฯ  
 

สาขาวิชา 
คาลําดับขั้น 

สะสมเฉล่ียท้ังหมด 
กระบวนวิชาท่ีพิจารณา 

ในการรับยาย 

อักษรลําดับข้ัน/คาลําดับข้ันสะสม
เฉล่ีย     กระบวนวิชาวิชาที่เปน
เง่ือนไขในการพิจารณารับยาย 

ภาษาอังกฤษ ไมตํ่ากวา 2.25 อยางนอย 5 กระบวนวิชา ไดแก 
001103, 001104, 001203, 001230, 
001250 

ไมตํ่ากวา 2.75 

ภาษาฝรั่งเศส ไมตํ่ากวา 2.00 อยางนอย 2 กระบวนวิชา ไดแก 
002101, 002102  

ไมตํ่ากวา 2.25 

ภาษาเยอรมัน ไมตํ่ากวา 2.00 อยางนอย 2 กระบวนวิชา ไดแก 
003101, 003102  

ไมตํ่ากวา 2.25 

ประวัติศาสตร ไมตํ่ากวา 2.00 อยางนอย 2 กระบวนวิชา ไมตํ่ากวา 2.25 
บานและชุมชน ไมตํ่ากวา 2.00 อยางนอย 3 กระบวนวิชา ไดแก 

006103, 006133 และเลือกจาก
กระบวนวิชาตอไปน้ี 1 กระบวนวิชา 
คือ 006203, 006206, 006253 

ไมตํ่ากวา 2.25 

สารสนเทศศึกษา ไมตํ่ากวา 2.50 อยางนอย 2 กระบวนวิชา ไดแก 
009105 และ 009212 

ไมตํ่ากวาอักษรลําดับขั้น C+  
ทุกกระบวนวิชา 

ปรัชญา ไมตํ่ากวา 2.25 011153 และกระบวนวิชาปรัชญาอ่ืน ๆ 
ที่ระบุไวในหลักสูตร   อยางนอยอีก  
1  กระบวนวิชา 

ไมตํ่ากวา 2.50 

จิตวิทยา ไมตํ่ากวา 2.00 อยางนอย 1 กระบวนวิชา ไดแก 
013103 

ไมตํ่ากวา 2.25 

ภาษาไทย ไมตํ่ากวา 2.00 อยางนอย 3 กระบวนวิชา ไดแก 
050100, 014210, 014270 

ไมตํ่ากวา 2.25 

ภาษาญี่ปุน ไมตํ่ากวา  2.00 อยางนอย 2 กระบวนวิชา ไดแก 
018101, 018102  หรือ อยางนอย 4 
กระบวนวิชา ไดแก 018111, 018112, 
018113, 018114 

ไมตํ่ากวา 2.25 

ภาษาจีน ไมตํ่ากวา 2.75 อยางนอย 2 กระบวนวิชา ไดแก 
019103 และ 019104 

ไมตํ่ากวาอักษรลําดับขั้น B  
ทุกกระบวนวิชา 

การทองเที่ยวและการโรงแรม ไมตํ่ากวา 2.50 อยางนอย 3 กระบวนวิชา ไดแก  
008213, 008220 และ 008230 

ไมตํ่ากวา 2.50 
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