
 

 

 

 

ประกาศคณะเทคนคิการแพทย 

เรื่อง  หลักเกณฑการโอนยายนักศกึษาตางคณะหรอืตางสาขาวิชา เขาศึกษาในสาขาวชิาเทคนิคการแพทย  

        สาขาวชิากิจกรรมบําบัด และ สาขาวชิารังสีเทคนิค คณะเทคนคิการแพทย 

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

 

 เพื่อใหการโอนยายนักศึกษาตางคณะหรอืตางสาขาวิชา ที่ประสงคจะขอโอนยายเขาศึกษา

ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย สาขาวิชากิจกรรมบําบัด และสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิค

การแพทย เปนไปดวยความเรียบรอย คณะเทคนิคการแพทย จึงกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ไวดังนี้ 

 1. ใหยกเลกิคําสั่งหรอืประกาศที่ขัดหรอืแยงกับประกาศนี้ และใหใชประกาศฉบับนี้แทน 

 2. นักศึกษามีสิทธิ์ขอโอนยายเขาศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย สาขาวิชากิจกรรม 

บําบัด และสาขาวชิารังสเีทคนคิ คณะเทคนคิการแพทย ตองมคีุณสมบัตดิังนี้ 

 2.1 เปนนักศึกษาจากคณะสายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี หรือ วิทยาศาสตรสุขภาพ 

หรือคณะศึกษาศาสตร สายวิทยาศาสตร และตองลงทะเบียนกระบวนวิชาตามแผนกําหนดการศึกษา

ในสาขาวิชาที่สอบเขามาไดไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยไมนับรวมกระบวนวิชาที่ไดรับอักษรลําดับขั้น 

V และ W และมคีาลําดับขัน้สะสมเฉลี่ยไมนอยกวา 2.50 และไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 

หัวหนาภาควชิา และคณบดคีณะเดมิ 

 2.2 เปนนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย และตองลงทะเบียนกระบวนวิชาตามแผน

กําหนดการศึกษาในสาขาวิชาที่สอบเขามาไดไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยไมนับรวมกระบวนวิชาที่

ไดรับอักษรลําดับขัน้ V และ W และมคีาลําดับขัน้สะสมเฉลี่ยไมนอยกวา 2.50 และไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยที่ปรกึษา หัวหนาภาควชิาเดมิที่สังกัด 

 3. การดําเนนิการ 

 3.1 นักศึกษาสงคํารองขอโอนยายคณะ/สาขาวิชา หนังสือยินยอมจากผูปกครอง และ 

Transcript ซึ่งแสดงผลการเรียนตั้งแตภาคการศึกษาแรกถึงภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียน ผาน

อาจารยที่ปรกึษา โดยใหคณะ/สาขาวิชาเดิมทําเรื่องสงถึงงานบริการการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย 

ภายในสัปดาหแรกของภาคเรยีนฤดูรอน 

 3.2 งานบริการการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย สงเอกสารตามขอ 3.1 ใหสาขาวิชา

ที่เกี่ยวของพจิารณา 

 3.3 คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารับการโอนยาย ขึ้นมาคณะหนึ่ง มีจํานวน  

ไมเกิน 7 คน โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและดําเนินการ

สัมภาษณนักศกึษาที่ประสงคจะขอโอนยาย 
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 3.4 คณะกรรมการพิจารณาการรับโอนยายนักศึกษาตางคณะ/สาขาวิชา แจงผลการ

พจิารณาใหคณะทราบ โดย 

 3.4.1 แจงรายช่ือนักศึกษาที่จะรับโอนยาย พรอมกับเอกสารตามขอ 3.1 เพื่อเสนอ

คณบดอีนุมัต ิและแจงใหมหาวทิยาลัยตอไป 

 3.4.2 แจงรายช่ือนักศึกษาที่ไมไดรับการโอนยาย พรอมสงคืนเอกสารตามขอ 3.1 

ใหคณะ/สาขาวชิาเดมิ 

 3.4.3 ผลการพจิารณาจากคณะกรรมการฯ ถอืเปนเด็ดขาด จะอุทธรณมไิด 

 3.5 คณะฯ ประกาศผลการพจิารณาการโอนยายคณะ/สาขาวิชา 

 4. การรับโอนยายนักศึกษาจากตางคณะฯ จะไดรับการพิจารณาตอเมื่อคณะเทคนิค

การแพทยไดพิจารณาโอนยายสาขาวิชาใหแกนักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทยเรียบรอยแลว และ

สาขาวชิาประสงคจะโอนยายมา ยังมทีี่วางอกี 

 5. นักศึกษาที่ไดรับการพิจารณาโอนยาย ตองศึกษาใหครบตามโครงสรางหลักสูตรและ

แผนกําหนดการศกึษาของสาขาวิชาที่โอนยายคณะ/สาขาวิชา โดยใหนับเวลาเริ่มตนจากรหัสประจําตัว

ของปการศึกษาที่ไดขึ้นทะเบยีนเปนนักศกึษา และใหใชเวลาการศกึษาไมเกนิสองเทาของหลักสูตร 

 6. กรณีอื่นใดนอกเหนือจากประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีคณะเทคนิค

การแพทย 

 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน ทัง้นี้ ตัง้แตภาคการศกึษาที่ 1 ปการศกึษา 2558 เปนตนไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2558 

 

 

 

                                                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา  ศริรัิงษ)ี 

                  คณบดคีณะเทคนคิการแพทย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประกาศคณะเทคนคิการแพทย 

เรื่อง  หลักเกณฑการโอนยายนักศกึษาตางคณะหรอืตางสาขาวิชา เขาศึกษาใน 

                       สาขาวชิากายภาพบําบัด คณะเทคนคิการแพทย 

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

 

 เพื่อใหการโอนยายนักศึกษาตางคณะหรอืตางสาขาวิชา ที่ประสงคจะขอโอนยายเขาศึกษา

ในสาขาวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย เปนไปดวยความเรียบรอย คณะเทคนิคการแพทย 

จึงกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏบิัตเิกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ไวดังนี้ 

 1. ใหยกเลกิคําส่ังหรอืประกาศที่ขัดหรอืแยงกับประกาศนี้ และใหใชประกาศฉบับนี้แทน 

 2. นักศกึษามสีทิธิ์ขอโอนยายเขาศกึษาในสาขาวชิากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย 

ตองมคีุณสมบัตดิังนี้ 

 2.1 เปนนักศึกษาจากสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และไดศึกษาเฉพาะหลักสูตร

ที่มกีารเผยแพร โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 2.2 เปนนักศึกษาจากคณะสายวิทยาศาสตรสุขภาพ และตองลงทะเบียนกระบวนวิชา

ตามแผนที่ในสาขาวิชาที่สอบเขามาได ไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยไมนับรวมกระบวนวิชาที่ไดรับ

อักษรลําดับขัน้ V และ W 

 2.3 ผลการสอบตามหลักสูตรช้ันปที่หนึ่งของสถานศึกษาเดิมมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

นับถึงภาคการศึกษาสุดทายกอนการขอโอนไมต่ํากวา  2.50  หรือเทียบเทา  และไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยที่ปรกึษา หัวหนาภาค และคณบดคีณะเดมิ 

 2.4 นักศึกษาจะตองสอบผานการประเมินเจตคติตอวิชาชีพ โดยการสัมภาษณจาก

คณะกรรมการที่แตงตัง้จากภาควชิากายภาพบําบัด ไมเกนิ 5 ทาน 

 2.5 การพิจารณารับโอนใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการที่แตงตั้งจากภาควิชา

กายภาพบําบัด และคณบดคีณะที่จะรับโอน   

 2.6 กรณีเปนสถาบันตางประเทศ ตองเปนสถาบันที่ไดรับการรับรองจากองคกรที่มี

หนาที่ตามกฎหมายของแตละประเทศ หรือใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของประเทศนั้นๆ 

ตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด และตองดําเนนิการ เชนเดยีวกับนักศกึษาโอนยายในประเทศ 

(ตามขอ2.4 และขอ 2.5) 
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 3. การดําเนนิการ 

 3.1 นักศึกษาสงคํารองขอโอนยายเขาศึกษาในสาขาวิชากายภาพําบัด หนังสือยินยอม

จากผูปกครอง และ Transcript ซึ่งแสดงผลการเรียนตั้งแตภาคการศึกษาแรกถึงภาคการศึกษาสุดทาย

ที่ลงทะเบยีน ผานอาจารยที่ปรกึษา โดยใหคณะ/สาขาวิชาเดิมทําเรื่องสงถึงงานบริการการศึกษา คณะ

เทคนคิการแพทย ภายในสัปดาหแรกของภาคเรยีนฤดูรอน 

 3.2 งานบริการการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย สงเอกสารตามขอ 3.1 ใหสาขาวิชา

กายภาพบําบัดพจิารณา 

 3.3 คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารับการโอนยาย ขึ้นมาคณะหนึ่ง มีจํานวน  

ไมเกิน 5 คน โดยความเห็นชอบของสาขาวิชากายภาพบําบัด เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและดําเนินการ

สัมภาษณนักศกึษาที่ประสงคจะขอโอนยาย 

 3.4 คณะกรรมการพจิารณาการรับโอนยายนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบําบัด แจงผล

การพจิารณาใหคณะทราบ โดย 

 3.4.1 แจงรายช่ือนักศึกษาที่จะรับโอนยาย พรอมกับเอกสารตามขอ 3.1 เพื่อเสนอ

คณบดอีนุมัต ิและแจงใหมหาวทิยาลัยตอไป 

 3.4.2 แจงรายช่ือนักศึกษาที่ไมไดรับการโอนยาย พรอมสงคืนเอกสารตามขอ 3.1 

ใหคณะ/สาขาวชิาเดมิ 

 3.4.3 ผลการพจิารณาจากคณะกรรมการฯ ถอืเปนเด็ดขาด จะอุทธรณมไิด 

 3.5 คณะฯ ประกาศผลการพจิารณาการโอนยายสาขาวิชากายภาพบําบัด 

 4. การรับโอนยายนักศึกษาจากตางคณะฯ จะไดรับการพิจารณาตอเมื่อคณะเทคนิค

การแพทยไดพิจารณาโอนยายสาขาวิชาใหแกนักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทยเรียบรอยแลว และ

สาขาวชิาประสงคจะโอนยายมา ยังมทีี่วางอกี 

 5. นักศึกษาที่ไดรับการพิจารณาโอนยาย ตองศึกษาใหครบตามโครงสรางหลักสูตรและ

แผนกําหนดการศึกษาของสาขาวิชากายภาพบําบัด โดยใหนับเวลาเริ่มตนจากรหัสประจําตัวของ         

ปการศกึษาที่ไดขึ้นทะเบยีนเปนนักศกึษา และใหใชเวลาการศกึษาไมเกนิสองเทาของหลักสูตร 

 6. กรณีอื่นใดนอกเหนือจากประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีคณะเทคนิค

การแพทย 

 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน ทัง้นี้ ตัง้แตภาคการศกึษาที่ 1 ปการศกึษา 2558 เปนตนไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2558 

 

 

                                                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา  ศริรัิงษ)ี 

                  คณบดคีณะเทคนคิการแพทย 



 


