ประกาศคณะเทคนิคการแพทย
เรื่อง หลักเกณฑการโอนยายนักศึกษาตางคณะหรือตางสาขาวิชา เขาศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย
สาขาวิชากิจกรรมบําบัด และ สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย
-----------------------เพื่อใหการโอนยายนักศึกษาตางคณะหรือตางสาขาวิชา ที่ประสงคจะขอโอนยายเขาศึกษา
ในสาขาวิ ช าเทคนิ ค การแพทย สาขาวิ ช ากิ จ กรรมบํ า บั ด และสาขาวิ ช ารั ง สี เ ทคนิ ค คณะเทคนิ ค
การแพทย เปนไปดวยความเรียบรอย คณะเทคนิคการแพทย จึงกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ไวดังนี้
1. ใหยกเลิกคําสั่งหรือประกาศที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ และใหใชประกาศฉบับนี้แทน
2. นักศึกษามีสิทธิ์ขอโอนยายเขาศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย สาขาวิชากิจกรรม
บําบัด และสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย ตองมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป นนั ก ศึก ษาจากคณะสายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี หรือ วิทยาศาสตรสุ ขภาพ
หรือคณะศึกษาศาสตร สายวิทยาศาสตร และตองลงทะเบียนกระบวนวิชาตามแผนกําหนดการศึกษา
ในสาขาวิชาที่สอบเขามาไดไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยไมนับรวมกระบวนวิชาที่ไดรับอักษรลําดับขั้น
V และ W และมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยไมนอยกวา 2.50 และไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
หัวหนาภาควิชา และคณบดีคณะเดิม
2.2 เปนนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย และตองลงทะเบียนกระบวนวิชาตามแผน
กําหนดการศึกษาในสาขาวิชาที่สอบเขามาไดไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยไมนับรวมกระบวนวิชาที่
ไดรับอักษรลําดับขั้น V และ W และมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยไมนอยกวา 2.50 และไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชาเดิมที่สังกัด
3. การดําเนินการ
3.1 นักศึกษาสงคํารองขอโอนยายคณะ/สาขาวิชา หนังสือยินยอมจากผูปกครอง และ
Transcript ซึ่งแสดงผลการเรียนตั้งแตภาคการศึกษาแรกถึงภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียน ผาน
อาจารยที่ปรึกษา โดยใหคณะ/สาขาวิชาเดิมทําเรื่องสงถึงงานบริการการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย
ภายในสัปดาหแรกของภาคเรียนฤดูรอน
3.2 งานบริการการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย สงเอกสารตามขอ 3.1 ใหสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของพิจารณา
3.3 คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารับการโอนยาย ขึ้นมาคณะหนึ่ง มีจํานวน
ไมเ กิน 7 คน โดยความเห็ น ชอบของสาขาวิชาที่เ กี่ย วขอ ง เพื่อ พิจารณาคุ ณ สมบั ติแ ละดํ าเนิน การ
สัมภาษณนักศึกษาที่ประสงคจะขอโอนยาย

-23.4 คณะกรรมการพิจารณาการรับโอนยายนักศึกษาตางคณะ/สาขาวิชา แจงผลการ
พิจารณาใหคณะทราบ โดย
3.4.1 แจงรายชื่อนักศึกษาที่จะรับโอนยาย พรอมกับเอกสารตามขอ 3.1 เพื่อเสนอ
คณบดีอนุมัติ และแจงใหมหาวิทยาลัยตอไป
3.4.2 แจงรายชื่อนักศึกษาที่ไมไดรับการโอนยาย พรอมสงคืนเอกสารตามขอ 3.1
ใหคณะ/สาขาวิชาเดิม
3.4.3 ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ถือเปนเด็ดขาด จะอุทธรณมิได
3.5 คณะฯ ประกาศผลการพิจารณาการโอนยายคณะ/สาขาวิชา
4. การรั บ โอนยายนั ก ศึก ษาจากตางคณะฯ จะไดรับ การพิจารณาตอ เมื่อ คณะเทคนิ ค
การแพทยไดพิจารณาโอนยายสาขาวิชาใหแกนักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทยเรียบรอยแลว และ
สาขาวิชาประสงคจะโอนยายมา ยังมีที่วางอีก
5. นักศึกษาที่ไดรับการพิจารณาโอนยาย ตองศึกษาใหครบตามโครงสรางหลักสูตรและ
แผนกําหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่โอนยายคณะ/สาขาวิชา โดยใหนับเวลาเริ่มตนจากรหัสประจําตัว
ของปการศึกษาที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา และใหใชเวลาการศึกษาไมเกินสองเทาของหลักสูตร
6. กรณี อื่ น ใดนอกเหนื อ จากประกาศนี้ ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณบดี ค ณะเทคนิ ค
การแพทย
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2558

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา ศิริรังษี)
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย
เรื่อง หลักเกณฑการโอนยายนักศึกษาตางคณะหรือตางสาขาวิชา เขาศึกษาใน
สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย
-----------------------เพื่อใหการโอนยายนักศึกษาตางคณะหรือตางสาขาวิชา ที่ประสงคจะขอโอนยายเขาศึกษา
ในสาขาวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย เปนไปดวยความเรียบรอย คณะเทคนิคการแพทย
จึงกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ไวดังนี้
1. ใหยกเลิกคําสั่งหรือประกาศที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ และใหใชประกาศฉบับนี้แทน
2. นักศึกษามีสทิ ธิ์ขอโอนยายเขาศึกษาในสาขาวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย
ตองมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เปนนักศึกษาจากสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และไดศึกษาเฉพาะหลักสูตร
ที่มีการเผยแพร โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 เปนนักศึกษาจากคณะสายวิทยาศาสตรสุขภาพ และตองลงทะเบียนกระบวนวิชา
ตามแผนที่ในสาขาวิชาที่สอบเขามาได ไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยไมนับรวมกระบวนวิชาที่ไดรับ
อักษรลําดับขั้น V และ W
2.3 ผลการสอบตามหลักสูตรชั้นปที่หนึ่งของสถานศึกษาเดิมมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย
นับถึงภาคการศึกษาสุดทายกอนการขอโอนไมต่ํากวา 2.50 หรือเทียบเทา และไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาค และคณบดีคณะเดิม
2.4 นักศึกษาจะตองสอบผานการประเมินเจตคติตอวิชาชีพ โดยการสัมภาษณจาก
คณะกรรมการที่แตงตั้งจากภาควิชากายภาพบําบัด ไมเกิน 5 ทาน
2.5 การพิจารณารั บ โอนใหอ ยูใ นดุล พินิจของคณะกรรมการที่แตงตั้งจากภาควิชา
กายภาพบําบัด และคณบดีคณะที่จะรับโอน
2.6 กรณีเปนสถาบันตางประเทศ ตองเปนสถาบันที่ไดรับการรับรองจากองคกรที่มี
หนาที่ต ามกฎหมายของแตล ะประเทศ หรือ ใชก รอบมาตรฐานคุณวุฒิอุด มศึก ษาของประเทศนั้นๆ
ตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด และตองดําเนินการ เชนเดียวกับนักศึกษาโอนยายในประเทศ
(ตามขอ2.4 และขอ 2.5)

-23. การดําเนินการ
3.1 นักศึกษาสงคํารองขอโอนยายเขาศึกษาในสาขาวิชากายภาพําบัด หนังสือยินยอม
จากผูปกครอง และ Transcript ซึ่งแสดงผลการเรียนตั้งแตภาคการศึกษาแรกถึงภาคการศึกษาสุดทาย
ที่ลงทะเบียน ผานอาจารยที่ปรึกษา โดยใหคณะ/สาขาวิชาเดิมทําเรื่องสงถึงงานบริการการศึกษา คณะ
เทคนิคการแพทย ภายในสัปดาหแรกของภาคเรียนฤดูรอน
3.2 งานบริการการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย สงเอกสารตามขอ 3.1 ใหสาขาวิชา
กายภาพบําบัดพิจารณา
3.3 คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารับการโอนยาย ขึ้นมาคณะหนึ่ง มีจํานวน
ไมเกิน 5 คน โดยความเห็นชอบของสาขาวิชากายภาพบําบัด เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและดําเนินการ
สัมภาษณนักศึกษาที่ประสงคจะขอโอนยาย
3.4 คณะกรรมการพิจารณาการรับโอนยายนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบําบัด แจงผล
การพิจารณาใหคณะทราบ โดย
3.4.1 แจงรายชื่อนักศึกษาที่จะรับโอนยาย พรอมกับเอกสารตามขอ 3.1 เพื่อเสนอ
คณบดีอนุมัติ และแจงใหมหาวิทยาลัยตอไป
3.4.2 แจงรายชื่อนักศึกษาที่ไมไดรับการโอนยาย พรอมสงคืนเอกสารตามขอ 3.1
ใหคณะ/สาขาวิชาเดิม
3.4.3 ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ถือเปนเด็ดขาด จะอุทธรณมิได
3.5 คณะฯ ประกาศผลการพิจารณาการโอนยายสาขาวิชากายภาพบําบัด
4. การรั บ โอนยายนั ก ศึก ษาจากตางคณะฯ จะไดรับ การพิจารณาตอ เมื่อ คณะเทคนิ ค
การแพทยไดพิจารณาโอนยายสาขาวิชาใหแกนักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทยเรียบรอยแลว และ
สาขาวิชาประสงคจะโอนยายมา ยังมีที่วางอีก
5. นักศึกษาที่ไดรับการพิจารณาโอนยาย ตองศึกษาใหครบตามโครงสรางหลักสูตรและ
แผนกํ าหนดการศึก ษาของสาขาวิชากายภาพบํ าบั ด โดยใหนั บ เวลาเริ่มต น จากรหัส ประจําตัว ของ
ปการศึกษาที่ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา และใหใชเวลาการศึกษาไมเกินสองเทาของหลักสูตร
6. กรณี อื่ น ใดนอกเหนื อ จากประกาศนี้ ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณบดี ค ณะเทคนิ ค
การแพทย
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2558

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา ศิริรังษี)
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย

