
 

 

 

คู่มือหลักเกณฑ์การรับรองปริญญา 

ในวชิาชีพกายภาพบ าบัด 

(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑) 

 

ตามข้อบังคับสภากายภาพบ าบัดว่าด้วยการรับรองปริญญาใน

วิชาชีพกายภาพบ าบดัของสถาบนัต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการ

สมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ค าน า 

คู่มือหลกัเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบัดเล่มนี ้จัดท าขึน้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบตัิประกอบการย่ืนขอการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบดั เนือ้หาประกอบไปด้วยทัง้เกณฑ์ส าหรับ

การขอรับรองหลกัสตูรและเกณฑ์ส าหรับการขอรับรองสถาบนั  ท่ีผ่านกระบวนการทบทวนและปรับปรุงใหม่ให้ดี

ย่ิงขึน้กว่าเดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป สถาบันผู้ผลิตนักกายภาพบ าบัดต้อง

ได้รับการรับรองทัง้ ส่วนรับรองหลกัสูตรและส่วนรับรองสถาบนั เพ่ือให้บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากสถาบันนัน้ มี

สิทธิสมคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบดั ตามข้อบงัคบัสภากายภาพบ าบดัว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพ

กายภาพบ าบดัของสถาบนัต่างๆ  เพ่ือประโยชน์ในการสมคัรเป็นสมาชิกพ.ศ. ๒๕๕๖ และมีสิทธิสมคัรเข้าสอบ

ความรู้เพ่ือรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 

ในคู่มือจะมีรายละเอียดของล าดับขัน้ตอนและก าหนดเวลาในการย่ืนค าขอ (Flow chart) เช่น ล าดับ

ขัน้ตอนการขอความเห็นชอบหลกัสตูร และการขอการรับรองสถาบนั รวมทัง้มีตวัอย่างเอกสารหลกัฐานต่างๆเพ่ือ

ย่ืนขอรับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร (ส าหรับสถาบนั ) เอกสารหลกัฐานตามองค์ประกอบคณุภาพ

เพ่ือการรับรองสถาบนั (ส าหรับสถาบนั) รายการเอกสารท่ีจะใช้เพ่ือการประเมิน ตวัอย่างตารางให้กรอกผลการ

ด าเนินงาน เป็นต้น 

สภากายภาพบ าบัดตระหนักในความส าคญัของการก าหนดเกณฑ์ดงักล่าวซึง่เช่ือว่าจะสามารถเป็นทัง้

ปัจจยัสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาในวิชาชีพและเป็นเคร่ืองมือประกนัคณุภาพการศกึษาด้านกายภาพบ าบดั จึงมี

ความตัง้ใจจะปรับปรุงทัง้หลกัเกณฑ์และวิธีการในการรับรองปริญญาวิชาชีพตามความเหมาะสมในโอกาสต่อไป 

หากผู้ใช้และผู้ เก่ียวข้องท่านใดมีข้อคิดเห็นตอ่เกณฑ์และข้อบงัคบัฉบบันีโ้ปรดให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะมายงัสภา

กายภาพบ าบัด เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงขึน้ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการกายภาพบ าบัดอย่างมี

คณุภาพได้มาตรฐาน 

สมใจ ลือวิเศษไพบลูย์ 

นายกสภากายภาพบ าบดั วาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

 

 

 



ข 

 

 
  

สารบัญ 

  หน้า 
ค าน า               ก 
สารบญั                                                                                                                                           ข 
สารบญัรายการอ้างอิง                                                                                                                      ค 
บทที่ ๑ การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบดั ๑ 
บทที่ ๒ กระบวนการขอรับการประเมินเพ่ือรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบดั ๔ 
 
ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
บทที่ ๓ ตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร ๑๒ 
บทที่ ๔ ตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบนัการศกึษาระดบัปริญญาวิชาชีพ

กายภาพบ าบดั 
๑๘ 

บทที่ ๕ ตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบนัการศกึษาระดบัปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบ าบดัท่ีเร่ิมเปิดด าเนินการใหม่ 

๓๑ 

 
แนวทางการประเมิน 
บทที่ ๖ แนวทางในการประเมินและให้คะแนน ๔๙ 
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สารบัญรายการอ้างอิง 

 
 หน้า 

ภาคผนวก ก ข้อบงัคบัสภากายภาพบ าบดัวา่ด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบ าบดัของสถาบนัตา่งๆเพื่อประโยชน์ในการสมคัร 
เป็นสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๖ 

๕๘ 

ภาคผนวก ข ประกาศสภากายภาพบ าบดัเร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญา
วิชาชีพกายภาพบ าบดั 

๖๘ 

ภาคผนวก ค ประกาศสภากายภาพบ าบดัเร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบนัการศกึษา
ระดบัปริญญาวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

๗๗ 

ภาคผนวก ง แบบฟอร์มในการย่ืนขอรับการพิจารณา ๑๑๓ 
ภาคผนวก จ มคอ.๑ รายละเอียดเนือ้หาสาระส าคญัของสาขาวิชากายภาพบ าบดั ๑๑๘ 
ภาคผนวก ฉ ความสามารถขัน้พืน้ฐานของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั (competency) ๑๒๒ 
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บทที่ ๑ 

การรับรองปริญญาในวชิาชีพกายภาพบ าบัด 

ข้อบงัคับสภากายภาพบ าบัดว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบัดของสถาบัน  
ตา่งๆเพ่ือประโยชน์ในการสมคัรเป็นสมาชิกพ.ศ.๒๕๕๖ประกาศในราชกิจจานเุบกษาเม่ือวนัท่ี๑๑เมษายน 
๒๕๕๖ มีผลบงัคบัใช้เม่ือวันท่ี๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ ข้อบงัคบัฯ นีก้ าหนดให้สภากายภาพบ าบดัแต่งตัง้
คณะกรรมการการศกึษาวิชาชีพกายภาพบ าบดัประกอบด้วย 

(๑) นายกสภากายภาพบ าบดั หรือผู้ทรงคณุวุฒิท่ีคณะกรรมการสภากายภาพบ าบดัแต่งตัง้เป็น
ประธาน 

(๒)  คณบดีคณะกายภาพบ าบัด หรือคณบดีคณะท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน หรือหัวหน้าหน่วยงาน
เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะหรือหวัหน้าภาควิชา ซึ่งเป็นกรรมการสภากายภาพบ าบดัจ านวน
ห้าคน 

(๓)  เลขาธิการสภากายภาพบ าบดั 
(๔)  ผู้ทรงคณุวฒุิ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั จ านวนอย่างน้อยสามคนแตไ่ม่เกินห้า

คน 
(๕)  ประธานคณะอนกุรรมการสอบ ตามข้อบงัคบัสภากายภาพบ าบดั วา่ด้วยหลกัเกณฑ์การสอบ

ความรู้เพ่ือขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด เป็นกรรมการและ
เลขานกุาร 

โดยคณะกรรมการมีอ านาจและหน้า ท่ี ท่ี เ ก่ียวข้องกับการ รับรองปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบ าบดัดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ให้ค าปรึกษาให้ความเห็นและให้ค าแนะน าเก่ียวกับการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตร
กายภาพบ าบดัและเกณฑ์มาตรฐานสถาบนัให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของวิชาการและวิชาชีพในระดบั
นานาชาตเิพ่ือเสนอสภากายภาพบ าบดัพิจารณาและอนมุตัใิห้ประกาศใช้ 

(๒) ให้ค าปรึกษาให้ความเห็นและให้ค าแนะน าแก่สภากายภาพบ าบัดเก่ียวกับหลักสูตร
กายภาพบ าบัดและการรับรองสถาบันตามท่ีคณะอนุกรรมการเสนอเพ่ือเสนอให้สภากายภาพบ าบัด
พิจารณา 

(๓) ให้ค าปรึกษาให้ความเห็นและให้ค าแนะน าสถาบนัเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาสถาบนัและ
หลกัสตูรกายภาพบ าบดั 



๒ 

 

 
  

(๕) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องโดยอนุมัติจากสภากายภาพบ าบัดในท่ีนีไ้ด้แก่ 
คณะอนกุรรมการประเมินสถาบนัและหลกัสตูรกายภาพบ าบดั ซึ่งจะท าหน้าท่ีในการประเมินสถาบนัและ
หลกัสตูรกายภาพบ าบดั 

“คณะอนุกรรมการประเมินสถาบนัและหลักสูตรกายภาพบ าบดั”ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิทาง
วิชาชีพกายภาพบ าบดัและผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัจ านวนอย่างน้อยห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนซึ่ง
และต้องไม่เป็นบุคลากรประจ าของสถาบันและไม่ใช่อาจารย์ประจ าของหลักสูตรท่ีขอรับการประเมิน
ตลอดจนต้องไมเ่ป็นผู้บริหารผู้ด าเนินการหรือมีส่วนเก่ียวข้องได้เสียกบัหลกัสตูรกายภาพบ าบดัและสถาบนั
ท่ีขอรับการประเมินนัน้ให้คณะอนกุรรมการตามวรรคหนึ่งท าหน้าท่ีพิจารณาตรวจประเมินความพร้อมของ
สถาบนัและหลกัสตูรเพ่ือเป็นข้อมลูในการพิจารณารับรองปริญญารวมทัง้เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการ
การศึกษาวิชาชีพกายภาพบ าบดัเพ่ือให้ค าปรึกษาให้ความเห็นและให้ค าแนะน าแก่สภากายภาพบ าบดั
เก่ียวกับหลักสูตรกายภาพบ าบดัและการรับรองสถาบนัตามท่ีคณะอนุกรรมการเสนอเพ่ือเสนอให้สภา
กายภาพบ าบดัพิจารณา” 

คูมื่อหลกัเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบดัฉบบัปรับปรุง ๒๕๖๑ เลม่นี ้จดัท าขึน้
เพ่ือใช้ประกอบการย่ืนขอการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบดั เนือ้หาประกอบไปด้วยเกณฑ์
ส าหรับการขอรับรองหลกัสตูรและการขอรับรองสถาบนั โดยแบง่ออกเป็น ๒ สว่น สว่นท่ี ๑ ได้แก่ บทท่ี ๓, ๔ 
และ ๕ เป็นเกณฑ์และตวับง่ชีส้ าหรับการรับรองหลกัสตูรและสถาบนัตามล าดบั สว่นท่ี ๒ ได้แก่ บทท่ี ๖ เป็น
แนวทางในการประเมินและการให้คะแนน  
 สถาบนัผู้ผลิตนกักายภาพบ าบดัเป็นผู้ขอรับการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบดัโดยแบ่ง

ออกเป็น ๒ ขัน้ตอน ได้แก่ (๑) การขอรับรองหลักสูตรและ (๒) การขอรับรองสถาบนั สถาบนัผู้ผลิตนัก

กายภาพบ าบดัต้องได้รับการรับรองทัง้สว่นหลกัสตูรและส่วนสถาบนั เพ่ือให้บณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบนันัน้มีสิทธิสมคัรเป็นสมาชิกสภากายภาพบ าบดัและมีสิทธิเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพในส่วนของ

การรับรองหลกัสตูรนัน้ หลกัสตูรท่ีจะได้รับการรับรองต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนตามท่ีสภากายภาพบ าบดั

ก าหนดเท่านัน้ ระยะเวลาการรับรองหลกัสูตรไม่เกิน ๕ ปี ส าหรับการรับรองสถาบนัตวับ่งชีมี้คะแนนรวม 

๑๐๐ คะแนน สถาบนัการศึกษาจะได้รับการรับรองสถาบนัเม่ือได้ผ่านเกณฑ์ส าคญัทุกข้อ และได้คะแนน

เตม็รวมไมน้่อยกวา่ ๕๐ คะแนน สภากายภาพบ าบดัพิจารณาคะแนนเพ่ือก าหนดระยะเวลาท่ีให้การรับรอง

สถาบนัการศกึษาท่ีย่ืนค าขอ โดยสภากายภาพบ าบดัอาจมีมตอิยา่งหนึง่อย่างใด ดงัตอ่ไปนี ้

     คะแนนรวมที่ได้รับการประเมิน  ระยะเวลาการรับรองสถาบันการศึกษา 
ตัง้แตเ่ก้าสิบคะแนนขึน้ไป รับรองไมเ่กินห้าปีการศกึษา 
ตัง้แตแ่ปดสิบถึงแปดสิบเก้าคะแนน รับรองไมเ่กินส่ีปีการศกึษา 



๓ 

 

 
  

     คะแนนรวมที่ได้รับการประเมิน  ระยะเวลาการรับรองสถาบันการศึกษา 
ตัง้แตเ่จ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าคะแนน รับรองไมเ่กินสามปีการศกึษา 
ตัง้แตห่กสิบถึงหกสิบเก้าคะแนน รับรองไมเ่กินสองปีการศกึษา 
ตัง้แตห้่าสิบถึงห้าสิบเก้าคะแนน รับรองไมเ่กินหนึง่ปีการศกึษา 

รายละเอียดของคะแนนตามหวัข้อ มีดงันี ้

หัวข้อประเมิน 
คะแนน 

เกณฑ์ส าคัญ เกณฑ์พัฒนา รวม 
๑. ผู้บริหารและอาจารย์กายภาพบ าบดั ๒๓ ๔ ๒๗ 
๒. การจดัการเรียนการสอนและปัจจยัเกือ้หนนุ ๑๕ ๑๖ ๓๑ 
๓. การฝึกปฏิบตังิานทางคลินิกกายภาพบ าบดัหรือการ

ฝึกปฏิบตังิานในสถานการณ์จริง 
๑๖ ๑๑ ๒๗ 

๔. การประเมินบณัฑิต - ๑๕ ๑๕  
รวม ๕๔ ๔๖ ๑๐๐ 

 

ดรูายละเอียดของล าดบัขัน้ตอนและก าหนดเวลาในการย่ืนค าขอในบทท่ี ๒ 

คา่ธรรมเนียมในการรับรองปริญญาวิชาชีพกายภาพบ าบดั มีรายละเอียด ดงันี  ้

 (๑)  การรับรองปริญญาของสถาบนัในประเทศครัง้ละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) การรับรองปริญญาของสถาบนัตา่งประเทศครัง้ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
 (๓) การให้ความเห็นชอบหลกัสตูรในประเทศครัง้ละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) การรับรองสถาบนัในประเทศครัง้ละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) การรับรองหลกัสตูรตา่งประเทศครัง้ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๖) การรับรองสถาบนัตา่งประเทศครัง้ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๗) การให้ความเห็นชอบหรือการรับรองกรณีมีการแก้ไขปรับปรุง 
  หรือเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัหลกัสตูรหรือสถาบนัครัง้ละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 

 



๔ 

 

 
  

บทที่ ๒ 
กระบวนการขอรับการประเมนิเพื่อรับรองปริญญา 

ในวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

ค าชีแ้จง  
๑. การรับรองปริญญา ตามข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบดัข้อ ๘ 

ก าหนดว่า ในการรับรองปริญญา ให้สภากายภาพบ าบดัพิจารณารายละเอียดจากหลกัสูตรท่ีมี
เกณฑ์มาตรฐานตามข้อบงัคบันี ้โดยหลกัสตูรต้องผ่านความเห็นชอบของสภากายภาพบ าบดัและ
ด าเนินการผลิตบณัฑิตโดยสถาบนัท่ีได้รับการรับรองตามข้อบงัคบันี ้

๒. การยื่นค าขอการรับรองสถาบันจะย่ืนก่อนหรือพร้อมกบัการย่ืนขอความเห็นชอบหลกัสตูรก็ได้
“คณะอนุกรรมการประเมินสถาบนัและหลักสูตรกายภาพบ าบดั” จะพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร
ก่อน หากหลกัสตูรได้รับการพิจารณาเห็นชอบ คณะอนกุรรมการฯ จงึพิจารณาการรับรองสถาบนั 

 
ขัน้ตอนการด าเนินการ 

Flow chart ในหน้าถดัไป แสดงขัน้ตอนการด าเนินการขอรับการรับรองปริญญา โดยแยกเป็น ๒
กลุม่สถาบนั 

กลุม่ท่ี ๑  เป็นสถาบนัท่ีเคยได้รับการรับรองปริญญาโดยสภากายภาพบ าบดัมาก่อนแล้ว 
ประกอบด้วย ขัน้ตอนการด าเนินการขอรับความเห็นชอบหลกัสตูร และขัน้ตอน
การด าเนินการขอรับการรับรองสถาบนั 

กลุม่ท่ี ๒  เป็นสถาบนัใหมท่ี่ยงัไมเ่คยได้รับการรับรองปริญญาจากสภากายภาพบ าบดัมา
ก่อน ประกอบด้วย ขัน้ตอนการด าเนินการขอรับความเห็นชอบหลกัสตูร และ
ขัน้ตอนการด าเนินการขอรับการรับรองสถาบนั 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕ 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นค าขอฯ ใหม ่ภายใน ๙๐ วนั 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
สง่เร่ืองให้สภาฯ พิจารณา 

สถาบนัฯ ปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
สง่เร่ืองให้สภาฯ พิจารณา 

สภาฯ แจ้งผล 
การไมเ่ห็นชอบหลกัสตูร 

คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาหลกัสตูร 

ไมเ่ห็นชอบหลกัสตูร เห็นชอบหลกัสตูรไม่
เกิน ๕ ปี 

สภาฯ แจ้งผลการเห็นชอบ
หลกัสตูรไมเ่กิน ๕ ปี 

 

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

เห็นชอบหลกัสตูร 
ไมเ่กิน ๕ ปี 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
พิจารณา และสง่เร่ืองให้สภาฯ 

ไมเ่ห็นชอบฯ โดยมีเงื่อนไข ไมเ่ห็นชอบฯ 

ไมเ่ห็นชอบ
หลกัสตูร 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
พิจารณา และสง่เร่ืองให้สภาฯ 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
พิจารณา และสง่เร่ืองให้สภาฯ 

สภาฯ แจ้งผล 
การไมรั่เห็นชอบหลกัสตูร 

สภาฯ แจ้งผลการไม่
เห็นชอบฯแบบมีเง่ือนไข 

สภาฯ แจ้งผลการเห็นชอบ
หลกัสตูรไมเ่กิน ๕ ปี 

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

๑. การขอความเหน็ชอบหลักสูตร ส าหรับสถาบันที่เคยได้รับการรับรองปริญญา ตามข้อบังคับสภาฯ แล้ว 

คณะกรรมการการศกึษาวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

แตง่ตัง้ คณะอนกุรรมการประเมินสถาบนัและ

หลกัสตูรกายภาพบ าบดัแตล่ะสถาบนั 

คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาหลกัสตูร 

ไมเ่กิน ๑๕ วนั  

สถาบนัฯมีเวลา

ไม่เกิน ๑๕ วนั  

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

สถาบนัยื่นค าขอการรับรองสถาบนัตามแบบ  

สกภ. ๑๐ ตอ่เลขาธิการสภาฯ พร้อมด้วยหลกัฐาน 
 

จะต้องกระท าลว่งหน้าก่อนถึงก าหนดการ

เปิดรับนกัศกึษาไมน้่อยกวา่ ๑๘๐ วนั 

สถาบนัประกาศรับนกัศกึษาใหม ่ 
ปีการศกึษาถดัไป 

 

สถาบนัยื่นค าขอความเห็นชอบใหม ่เม่ือพ้นก าหนด

ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแตว่นัทีส่ภาฯมีมตยิืนยนัไมเ่ห็นชอบ 

 สามารถด าเนินการรับนกัศกึษาใหม่

ได้ก็ตอ่เม่ือสภากายภาพบ าบดัให้การ

เห็นชอบหลกัสตูรและรับรองสถาบนัแล้ว 
 



๖ 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยื่นค าขอการรับรองฯ ใหม ่ 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
สง่เร่ืองให้สภาฯ พิจารณา 

สถาบนัฯ ปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

สถาบนัยื่นค าขอความเห็นชอบใหม ่ภายหลงัพ้น

ระยะเวลา ๑๘๐ วนันบัแตว่นัทีส่ภาฯ มีมติไมรั่บรอง 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
สง่เร่ืองให้สภาฯ พิจารณา 

สภาฯ แจ้งผล 
การไมรั่บรองสถาบนั 

คณะอนกุรรมการฯ ตรวจเยี่ยม 

ไมรั่บรองสถาบนั รับรองสถาบนั 

สภาฯ แจ้งผล 
การรับรองสถาบนั 

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

รับรองสถาบนั 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
พิจารณา และสง่เร่ืองให้สภาฯ 

ไมรั่บรองฯโดยมีเงื่อนไข ไมรั่บรองสถาบนั 

ไมรั่บรองสถาบนั 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
พิจารณา และสง่เร่ืองให้สภาฯ 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
พิจารณา และสง่เร่ืองให้สภาฯ 

สภาฯ แจ้งผล 
การไมรั่บรองสถาบนั 

สภาฯ แจ้งผลการไม่
รับรองฯแบบมีเง่ือนไข 

สภาฯ แจ้งผล 
การรับรองสถาบนั 

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

๒. การขอการรับรองสถาบัน ส าหรับสถาบันท่ีเคยได้รับการรับรองปริญญา ตามข้อบังคับสภาฯ แล้ว 

คณะกรรมการการศกึษาวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

แตง่ตัง้ คณะอนกุรรมการประเมินสถาบนัและ

หลกัสตูรกายภาพบ าบดัแตล่ะสถาบนั 

คณะอนกุรรมการฯ ตรวจเยี่ยม 

สถาบนัด าเนินการจดัการเรียนการ
สอน ชัน้ปีที่ ๒-๔ 

ไมเ่กิน ๑๕ วนั  

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

สถาบนัยื่นค าขอการรับรองสถาบนัตามแบบ  

สกภ. ๑๒ ตอ่เลขาธิการสภาฯ พร้อมด้วยหลกัฐาน 
 

 

จะต้องกระท าลว่งหน้าก่อนถึงก าหนดการ

เปิดรับนกัศกึษาไมน้่อยกวา่ ๑๘๐ วนั 

สถาบนัฯมีเวลา

ไม่เกิน ๑๕ วนั  

 สามารถด าเนินการรับนกัศกึษาใหม่

ได้ก็ตอ่เม่ือสภากายภาพบ าบดัให้การ

เห็นชอบหลกัสตูรและรับรองสถาบนัแล้ว 



๗ 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นค าขอฯ ใหม ่ภายใน ๙๐ วนั 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
สง่เร่ืองให้สภาฯ พิจารณา 

สถาบนัฯ ปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
สง่เร่ืองให้สภาฯ พิจารณา 

สภาฯ แจ้งผล 
การไมเ่ห็นชอบหลกัสตูร 

คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาหลกัสตูร 

ไมเ่ห็นชอบหลกัสตูร เห็นชอบหลกัสตูรไม่
เกิน ๕ ปี 

สภาฯ แจ้งผลการเห็นชอบ
หลกัสตูรไมเ่กิน ๕ ปี 

 

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

เห็นชอบหลกัสตูร 
ไมเ่กิน ๕ ปี 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
พิจารณา และสง่เร่ืองให้สภาฯ 

ไมเ่ห็นชอบฯ โดยมีเงื่อนไข ไมเ่ห็นชอบฯ 

ไมเ่ห็นชอบ
หลกัสตูร 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
พิจารณา และสง่เร่ืองให้สภาฯ 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
พิจารณา และสง่เร่ืองให้สภาฯ 

สภาฯ แจ้งผล 
การไมรั่เห็นชอบหลกัสตูร 

สภาฯ แจ้งผลการไม่
เห็นชอบฯแบบมีเง่ือนไข 

สภาฯ แจ้งผลการเห็นชอบ
หลกัสตูรไมเ่กิน ๕ ปี 

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

๓. การขอความเหน็ชอบหลักสูตร ส าหรับสถาบันที่จะขอเปิดด าเนินการใหม่ 

คณะกรรมการการศกึษาวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

แตง่ตัง้ คณะอนกุรรมการประเมินสถาบนัและ

หลกัสตูรกายภาพบ าบดัแตล่ะสถาบนั 

คณะอนกุรรมการฯ พิจารณาหลกัสตูร 

ไมเ่กิน ๑๕ วนั  

สถาบนัฯมีเวลา

ไม่เกิน ๑๕ วนั  

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

สถาบนัยื่นค าขอการรับรองสถาบนัตามแบบ  

สกภ. ๑๐ ตอ่เลขาธิการสภาฯ พร้อมด้วยหลกัฐาน 
 

จะต้องกระท าลว่งหน้าก่อนถึงก าหนดการ

เปิดรับนกัศกึษาไมน้่อยกวา่ ๑๘๐ วนั 

สถาบนัประกาศรับนกัศกึษาใหม ่ 
ปีการศกึษาถดัไป 

 

สถาบนัยื่นค าขอความเห็นชอบใหม ่เม่ือพ้นก าหนด

ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแตว่นัทีส่ภาฯมีมตยิืนยนัไมเ่ห็นชอบ 

 สามารถด าเนินการรับนกัศกึษาใหม่

ได้ก็ตอ่เม่ือสภากายภาพบ าบดัให้การ

เห็นชอบหลกัสตูรและรับรองสถาบนัแล้ว 
 



๘ 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สามารถด าเนินการรับน.ศ.

ชัน้ปีที่ ๑ ได้ก็ตอ่เม่ือสภา

กายภาพบ าบดัให้การเห็นชอบ

หลกัสตูรและรับรองสถาบนัแล้ว 

ยื่นค าขอการรับรองฯ ใหม ่ 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
สง่เร่ืองให้สภาฯ พิจารณา 

สถาบนัฯ ปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

สถาบนัยื่นค าขอความเห็นชอบใหม ่ภายหลงัพ้น

ระยะเวลา ๑๘๐ วนันบัแตว่นัทีส่ภาฯมีมติไมรั่บรอง 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
สง่เร่ืองให้สภาฯ พิจารณา 

สภาฯ แจ้งผล 
การไมรั่บรองสถาบนั 

คณะอนกุรรมการฯ ตรวจเยี่ยม 

ไมรั่บรองสถาบนั รับรองสถาบนั 

 

สภาฯ แจ้งผล 
การรับรองสถาบนั 

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

รับรองสถาบนั 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
พิจารณา และสง่เร่ืองให้สภาฯ 

ไมรั่บรองฯโดยมีเงื่อนไข ไมรั่บรองสถาบนั 

ไมรั่บรองสถาบนั 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
พิจารณา และสง่เร่ืองให้สภาฯ 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
พิจารณา และสง่เร่ืองให้สภาฯ 

สภาฯ แจ้งผล 
การไมรั่บรองสถาบนั 

สภาฯ แจ้งผลการไม่
รับรองฯแบบมีเง่ือนไข 

สภาฯ แจ้งผล 
การรับรองสถาบนั 

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

๔. การขอการรับรองสถาบัน ส าหรับสถาบันท่ีจะขอเปิดด าเนินการใหม่ (ปีที่ ๑ ของการด าเนินการ) 

คณะกรรมการการศกึษาวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

แตง่ตัง้ คณะอนกุรรมการประเมินสถาบนัและ

หลกัสตูรกายภาพบ าบดัแตล่ะสถาบนั 

คณะอนกุรรมการฯ ตรวจเยี่ยม 

ยื่นค าขอความเห็นชอบหลกัสตูรตามแบบ สกภ. ๑๐ พร้อมกบัค าขอการรับรองสถาบนัตามแบบ สกภ. ๑๒ ตอ่เลขาธิการ พร้อมด้วยหลกัฐาน 

รวมทัง้หลกัฐานที่แสดงข้อตกลงเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่แปดปีกบัสถาบนัอ่ืนที่มีประสบการณ์ในการเปิดด าเนินการสอนหลกัสตูรติดตอ่กนั

มาแล้วไมน้่อยกวา่สบิห้าปีและได้รับการรับรองสถาบนัจากสภากายภาพบ าบัด เพ่ือเป็นสถาบนัที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า ฯ 

จะต้องกระท าลว่งหน้าก่อน

ถึงก าหนดการเปิดรับ

นกัศกึษาไมน้่อยกวา่ ๑๘๐ 

วนั 

 

สถาบนัประกาศรับนกัศกึษาชัน้ปีที่ ๑  
ในปีการศกึษาถดัไป  

 

ไมเ่กิน ๑๕ วนั  

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

สถาบนัฯมีเวลา

ไม่เกิน ๑๕ วนั  



๙ 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยื่นค าขอการรับรองฯ ใหม ่ 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
สง่เร่ืองให้สภาฯ พิจารณา 

สถาบนัฯ ปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

สถาบนัยื่นค าขอความเห็นชอบใหม ่ภายหลงัพ้น

ระยะเวลา ๑๘๐ วนันบัแตว่นัทีส่ภาฯ มีมติไมรั่บรอง 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
สง่เร่ืองให้สภาฯ พิจารณา 

สภาฯ แจ้งผล 
การไมรั่บรองสถาบนั 

คณะอนกุรรมการฯ ตรวจเยี่ยม 

ไมรั่บรองสถาบนั รับรองสถาบนั 

สภาฯ แจ้งผล 
การรับรองสถาบนั 

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

รับรองสถาบนั 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
พิจารณา และสง่เร่ืองให้สภาฯ 

ไมรั่บรองฯโดยมีเงื่อนไข ไมรั่บรองสถาบนั 

ไมรั่บรองสถาบนั 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
พิจารณา และสง่เร่ืองให้สภาฯ 

คณะกรรมการการศกึษาฯ
พิจารณา และสง่เร่ืองให้สภาฯ 

สภาฯ แจ้งผล 
การไมรั่บรองสถาบนั 

สภาฯ แจ้งผลการไม่
รับรองฯแบบมีเง่ือนไข 

สภาฯ แจ้งผล 
การรับรองสถาบนั 

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

คณะกรรมการการศกึษาวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

แตง่ตัง้ คณะอนกุรรมการประเมินสถาบนัและ

หลกัสตูรกายภาพบ าบดัแตล่ะสถาบนั 

คณะอนกุรรมการฯ ตรวจเยี่ยม 

สถาบนัด าเนินการจดัการเรียนการ
สอน ชัน้ปีที่ ๒-๔ 

ไมเ่กิน ๑๕ วนั  

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

ไมเ่กิน ๓๐ วนั  

สถาบนัยื่นค าขอการรับรองสถาบนัตามแบบ  

สกภ. ๑๒ ตอ่เลขาธิการสภาฯ พร้อมด้วยหลกัฐาน 
 

 สภาฯ ให้การรับรองคราวละ ๑ ปี ส าหรับ

การด าเนินการในปีที่ ๒ ถึง ๔ หรือ ให้การ

รับรอง ๓ ปีในคราวเดียวกนั ขึน้กบัเอกสาร

หลกัฐานที่สถาบนัสง่มาขอการรับรอง 

 

สถาบนัฯมีเวลา

ไม่เกิน ๑๕ วนั  

๕. การขอการรับรองสถาบัน ส าหรับสถาบันท่ีจะขอเปิดด าเนินการใหม่ (ปีที่ ๒-๔ ของการด าเนินการ) 

จะต้องกระท าลว่งหน้าก่อนที่นกัศกึษาจะขึน้

เรียนในชัน้ปีที่ ๒ ไมน้่อยกวา่ ๑๘๐ วนั 

 



๑๐ 

 

 
  

ตารางแนวทางการด าเนินงานเพื่อขอรับการรับรองสถาบนัในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย. พค 

          
รอบที่ ๑ เป็นการยื่นเพ่ือให้การด าเนินการรับรองเสร็จสิน้ก่อน TCAS รอบที่ ๑           
๑.๑  สถาบนัฯ ยื่นแบบ สกภ.๑๒  ลว่งหน้าก่อนการรับนกัศกึษาใหมไ่มน้่อยกวา่ ๑๘๐ วนั  (ยื่นเดือน ส.ค. ๒๕๖๒)           
๑.๒  คณะกรรมการการศกึษาฯ แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการตรวจประเมินฯ ส าหรับแตล่ะสถาบนั  (ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ๒ สปัดาห์)           
๑.๓  คณะอนกุรรมการตรวจประเมินตรวจสอบเอกสาร ตรวจเยี่ยม และสรุปผลเสนอ คณะกรรมการศกึษา ภายใน ๔๕ วนั           
๑.๔ คณะกรรมการการศกึษาพิจารณาผลการตรวจฯ และเสนอความเห็นตอ่สภากายภาพบ าบดั ภายใน ๓๐ วนั           
๑.๕ สภากายภาพบ าบดัพิจารณาผลการตรวจฯ และแจ้งผลการรับรองตอ่สถาบนัภายใน ๓๐ วนั (ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒)           
๑.๖ กรณีที่สภาฯ มีมติไมรั่บรองโดยมีเงื่อนไข สถาบนัการศกึษามีเวลาส าหรับการปรับปปรุงแก้ไขไมเ่กิน ๑๕ วนั           
๑.๗ คณะอนกุรรมการตรวจประเมินฯตรวจเอกสาร/ตรวจเยี่ยมและเสนอผลการประเมินฯตอ่คณะกรรมการการศกึษา ภายใน ๓๐ วนั            
๑.๘ สภากายภาพบ าบดัพิจารณาผลการตรวจฯ และแจ้งผลการรับรองตอ่สถาบนัภายใน ๓๐ วนั (ประมาณกลางเดือนกมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓)           
รอบที่ ๒ เป็นการยื่นเพ่ือให้การด าเนินการรับรองเสร็จสิน้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓           
๒.๑  สถาบนัฯ ยื่นแบบ สกภ.๑๒  ลว่งหน้าก่อนการรับนกัศกึษาใหมไ่มน้่อยกวา่ ๑๘๐ วนั  (ยื่นเดือน ต.ค. ๒๕๖๒)           
๒.๒  คณะกรรมการการศกึษาฯ แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการตรวจประเมินฯ ส าหรับแตล่ะสถาบนั (ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ๒ สปัดาห์)           
๒.๓  คณะอนกุรรมการตรวจประเมินตรวจสอบเอกสาร ตรวจเยี่ยม และสรุปผลเสนอ คณะกรรมการศกึษา ภายใน ๔๕ วนั           
๒.๔ คณะกรรมการการศกึษาพิจารณาผลการตรวจฯ และเสนอความเห็นตอ่สภากายภาพบ าบดั ภายใน ๓๐ วนั           
๒.๕ สภากายภาพบ าบดัพิจารณาผลการตรวจฯ และแจ้งผลการรับรองตอ่สถาบนัภายใน ๓๐ วนั (ประมาณปลายเดือนมกราคม  ๒๕๖๓)           
๒.๖ กรณีที่สภาฯมีมติไมรั่บรองโดยมีเงื่อนไข สถาบนัการศกึษามีเวลาส าหรับการปรับปปรุงแก้ไขไมเ่กิน ๑๕ วนั           
๒.๗ คณะอนกุรรมการตรวจประเมินฯตรวจเอกสาร/ตรวจเยี่ยมและเสนอผลการประเมินฯตอ่คณะกรรมการการศกึษา ภายใน ๓๐ วนั            
๒.๘ สภากายภาพบ าบดัพิจารณาผลการตรวจฯ และแจ้งผลการรับรองตอ่สถาบนัภายใน ๓๐ วนั (ประมาณกลางเดือนเมษายน ๒๕๖๓)           

 
 
 

การสมคัร รอบที่ ๑ : ๑ ก.พ.- ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒ 
รอบที่ ๒ : ๖ - ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒ 
รอบที่ ๓ : ๒๗ เม.ย. - ๑๗ พ.ค ๒๕๖๒ 
รอบที่ ๔ : ๑๘ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ 
รอบที่ ๕ :  วนัท่ี ๒ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

ก าหนดการ TCAS ๒๕๖๒  
การสอบ GAT/PAT :  ๒๓-๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ 

O-NET (ม.6) :  ๒-๓ มี.ค. ๒๕๖๒ 
๙ วิชาสามญั :  ๑๖-๑๗ มี.ค. ๒๕๖๒ 

หมายเหตุ: 

 สถาบนัฯ ได้รับการรับรองถึงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 หลกัสตูรได้รับความเห็นชอบให้ใช้ได้จนถงึปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

TCAS 1 TCAS 2 TCAS 3 

เอกสารประกอบการยื่นขอการรับรอง 

รอบที่ ๑: เอกสารการด าเนินการในภาคฯ ๒/๒๕๖๐ และ ภาคฯ ๑/๒๕๖๑ 

รอบที่ ๒: เอกสารการด าเนินการในภาคฯ ๑/๒๕๖๑ และ ภาคฯ ๒/๒๕๖๑ 
 



๑๑ 

 

 

 

 

ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์

การประเมินคุณภาพ 

 

 
 



๑๒ 

 

 

บทที่ ๓ 

ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมนิคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ประกอบด้วย  
๑. หลกัสตูร 
๒. อาจารย์กายภาพบ าบดัประจ าหลกัสตูร 
๓. ผู้ เข้ารับการศกึษาการเทียบโอนผลการเรียนรู้ การจดัการศกึษาและการส าเร็จการศกึษา 

 
การให้ความเห็นชอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร ต้องผ่านทุกข้อจึงได้รับการเห็นชอบ 

๑. หลักสูตร 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๑.๑ 
 

หมวดวิชา
เฉพาะ 

๑) มีจ านวนหน่วยกิตไมน้่อยกวา่ ๘๔    
หนว่ยกิต 

    

๒) มีองค์ประกอบเป็นไปตาม มคอ.๑ 
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี 
สาขากายภาพบ าบดัและ
ความสามารถขัน้พืน้ฐานของผู้
ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

    

๓) มีจ านวนชัว่โมงฝึกปฏิบตัิงานทาง
คลินิกกายภาพบ าบดั หรือการฝึก
ปฏิบตังิานในสถานการณ์จริงไมน้่อย
กวา่ ๑,๐๐๐ ชัว่โมง 

    

๑.๒ เนือ้หา               
หรือสาระวิชา 
ที่ส าคัญใน 
หลักสูตร 

๑) การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของมนษุย์ 
(Human Movement Analysis) ไมต่ ่า
กวา่ ๑๐ ชัว่โมง 

    



๑๓ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

  ๒) กระบวนการคิดและตดัสินใจทางคลินิก 
(Clinical Reasoning Process) ไมต่ ่า
กวา่ ๑๐ ชัว่โมง 

    

  ๓) การตรวจประเมินและวินิจฉยัทาง
กายภาพบ าบดั (Physical Therapy 
Evaluation and Diagnosis) ไมต่ ่ากว่า 
๖๐ ชัว่โมง 

    

  ๔) การรักษาด้วยการออกก าลงักาย 
(Therapeutic Exercise) ไมต่ ่ากว่า 
๖๐ ชัว่โมง 

    

  ๕) การขยบั ดดั ดงึ ข้อตอ่ (Joint 
Mobilization and Manipulation)       
ไมต่ ่ากวา่ ๔๕ ชัว่โมง 

    

  ๖) เทคนิคการเคล่ือนย้ายและการฝึกเดิน 
(Transfer Techniques and 
Ambulation) ไมต่ ่ากว่า ๓๐ ชัว่โมง 

    

  ๗) การรักษาด้วยเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์
กายภาพบ าบดัตามกฎหมายวิชาชีพ
กายภาพบ าบดั ไมต่ ่ากวา่ ๖๐ ชัว่โมง 

    

  ๘) กายภาพบ าบดัในระบบกล้ามเนือ้และ
โครงร่าง (Musculoskeletal Physical 
Therapy) ไมต่ ่ากวา่ ๗๕ ชัว่โมง 

    

  ๙) กายภาพบ าบดัในระบบประสาท 
(Neurological Physical Therapy)               
ไมต่ ่ากวา่ ๗๕ ชัว่โมง 

    



๑๔ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

  ๑๐) กายภาพบ าบดัในระบบไหลเวียน
เลือดและการหายใจ(Respiratory and 
Cardiopulmonary Physical Therapy
)     ไมต่ ่ากวา่ ๗๕ ชัว่โมง 

    

  ๑๑) กายภาพบ าบดัทางพฒันาการการ
เคล่ือนไหวและภาวะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ในเดก็ (Pediatric Physical Therapy) 
ไมต่ ่ากวา่ ๖๐ ชัว่โมง 

    

  ๑๒) การชว่ยฟืน้คืนชีพ (Resuscitation)     
ไมต่ ่ากวา่ ๓ ชัว่โมง 

    

 
๒. อาจารย์กายภาพบ าบัดประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๒.๑ จ านวน ๕ คน (นบัรวมผู้บริหารสถาบนัการศกึษาได้) 
และอาจารย์กายภาพบ าบดัผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรทกุคนต้องมีใบอนญุาตเป็น          
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

    



๑๕ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๒.๒ คุณวุฒิ ๑.วฒุิการศกึษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก
ทางด้านกายภาพบ าบดัหรือวิทยาศาสตร์
สขุภาพ และมีประสบการณ์เป็นอาจารย์
ผู้สอนในระดบัอดุมศกึษา ไม่น้อยกวา่
หนึง่ปี นบัถึงวนัท่ีย่ืนขอรับรอง
สถาบนัการศกึษา หรือ 

๒.วฒุิการศกึษาปริญญาโทหรือปริญญา
เอกสาขาอ่ืน และมีประสบการณ์เป็น
อาจารย์ผู้สอนในระดบัอดุมศกึษาไมน้่อย
กวา่สองปีนบัถึงวนัท่ีย่ืนขอรับรอง
สถาบนัการศกึษา 

    

๒.๓ ประสบการณ์
ปฏิบัตงิานทาง
คลินิกหรือ
ปฏิบัตงิานใน
สถานการณ์
จริง 

ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบตังิานทาง
คลินิกหรือปฏิบตังิานในสถานการณ์จริงใน
สาขากายภาพบ าบดัครบถ้วนใน ๔ สาขา
หลกั ได้แก่ สาขากายภาพบ าบดัระบบ
กล้ามเนือ้และโครงร่าง สาขากายภาพบ าบดั
ระบบประสาท สาขากายภาพบ าบดัระบบ
การไหลเวียนเลือดและการหายใจ สาขา
กายภาพบ าบดัทางพฒันาการการ
เคล่ือนไหวและภาวะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในเดก็
ไมน้่อยกวา่หนึง่ปีนบัถึงวนัท่ีย่ืนขอรับรอง
สถาบนัการศกึษา  

    



๑๖ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๒.๔ ภาระงานสอน อาจารย์กายภาพบ าบดัผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
ทกุคนมีภาระงานด้านการสอนทัง้บรรยาย 
ภาคปฏิบตัแิละการฝึกปฏิบตังิานทางคลินิก
กายภาพบ าบดั หรือการฝึกปฏิบตังิานใน
สถานการณ์จริงของอาจารย์กายภาพบ าบดั
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ต้องไมเ่กินย่ีสิบชัว่โมง
จริงตอ่สปัดาห์ในแตล่ะปีการศกึษา ค านวณ
ระยะเวลาจากการสอนจริงของการ
ปฏิบตังิาน โดยคดิทกุระดบัของหลกัสตูรทาง
สาขากายภาพบ าบดัในสถาบนัการศกึษาท่ี
สงักดั 

    

 
๓. ผู้เข้ารับการศึกษาการเทียบโอนผลการเรียนรู้ การจัดการศึกษาและการส าเร็จการศึกษา 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๓.๑ 
 

ระยะเวลา
การศึกษา 

ไมน้่อยกวา่แปดภาคการศกึษาปกตหิรือส่ี
ปีการศกึษา และไมเ่กินสิบหกภาค
การศกึษาปกตหิรือแปดปีการศกึษา 

    

๓.๒ การจัดการ
ศึกษา 

มีจ านวนชัว่โมงเรียนภาคทฤษฎี การเรียน
ในห้องปฏิบตักิารและภาคปฏิบตัไิมเ่กินวนั
ละแปดชัว่โมง 

    

 

 

 

 



๑๗ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๓.๓ การฝึก
ปฏิบัตงิานทาง
คลินิก
กายภาพบ าบัด
หรือการฝึก
ปฏิบัตงิานทาง
วิชาชีพ
กายภาพบ าบัด 

๑) มีจ านวนชัว่โมงฝึกปฏิบตัิงานในแตล่ะ
รายวิชาครบถ้วนตามหน่วยกิตท่ีระบไุว้
ในหลกัสตูร 

    

 ๒) มีแผนการการฝึกปฏิบตังิานทางคลินิก
กายภาพบ าบดัหรือการฝึกปฏิบตังิาน
ในสถานการณ์จริงทกุรายวิชา ตาม
เวลาท่ีก าหนดไว้ลว่งหน้าอย่างชดัเจน 

    

๓.๔ การส าเร็จ
การศึกษา 

๑) ต้องศกึษาครบตามจ านวนหนว่ยกิตท่ี
ก าหนดในแผนการศกึษาของหลกัสตูร 

    

  ๒) ต้องได้แต้มไมต่ ่ากวา่ระดบั ๒.๐๐                
ทกุรายวิชาในกลุม่วิชาความรู้เฉพาะ
ด้านวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

    

  ๓) คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสตูร               
ไมต่ ่ากวา่ ๒.๐๐ จากระบบส่ีแต้ม
ระดบัคะแนน 

    

 

 

 

 

  



๑๘ 

 

 

บทที่ ๔ 

ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา 

ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา 
ประกอบด้วยหวัข้อประเมินในตารางตอ่ไปนี ้

หัวข้อประเมิน 
คะแนน 

เกณฑ์ส าคัญ เกณฑ์พัฒนา รวม 
๑. ผู้บริหารและอาจารย์กายภาพบ าบดั ๒๓ ๔ ๒๗ 
๒. การจดัการเรียนการสอนและปัจจยัเกือ้หนนุ ๑๕ ๑๖ ๓๑ 
๓. การฝึกปฏิบตังิานทางคลินิกกายภาพบ าบดัหรือการ

ฝึกปฏิบตังิานในสถานการณ์จริง 
๑๖ ๑๑ ๒๗ 

๔. การประเมินบณัฑิต - ๑๕ ๑๕  
รวม ๕๔ ๔๖ ๑๐๐ 

 
รายละเอียดผลการประเมินในแต่ละหัวข้อ 

๑. ผู้บริหารและอาจารย์กายภาพบ าบัด (คะแนนเตม็ ๒๗ คะแนน) 
 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๑.๑ 
 

ผู้บริหาร
สถาบันการ 
ศึกษา 
(๕ คะแนน)* 

๑) เป็นผู้บริหารระดบัคณะ ภาควิชา หรือ
หนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทา่คณะหรือภาควิชาของ
สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาใน
ประเทศ และได้รับการรับรองให้จดัตัง้ขึน้
อยา่งถกูต้องตามกฎหมายของสถาบนั
ต้นสงักดั 

    

 ๒) มีใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
กายภาพบ าบดั 

    



๑๙ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๑.๒ 
 

อาจารย์
กายภาพบ าบัด
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
(๒ คะแนน)* 
 
 

๑) จ านวนไมน้่อยกวา่ห้าคน      
 ๒) อาจารย์กายภาพบ าบดัผู้ รับผิดชอบ 
     หลกัสตูรทกุคนต้องมีใบอนญุาตเป็น                           
     ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั  

    

๓) อาจารย์กายภาพบ าบดัผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรทกุคนคนต้องมี 
๑.วฒุิการศกึษาปริญญาโทหรือปริญญา
เอกทางด้านกายภาพบ าบดัหรือ
วิทยาศาสตร์สขุภาพ และมี
ประสบการณ์เป็นอาจารย์ประจ า
หลกัสตูรในระดบัอดุมศกึษาไมน้่อยกวา่
หนึง่ปีนบัถึงวนัท่ีย่ืนขอรับรอง
สถาบนัการศกึษา หรือ 

     ๒.วฒุิการศกึษาปริญญาโทหรือปริญญา
เอกสาขาอ่ืน และมีประสบการณ์เป็น
อาจารย์ประจ าหลกัสตูรใน
ระดบัอดุมศกึษาไมน้่อยกวา่สองปีนบัถึง
วนัท่ีย่ืนขอรับรองสถาบนัการศกึษา 

    

๔) อาจารย์กายภาพบ าบดัผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรทกุคน ต้องมีประสบการณ์ใน
การปฏิบตังิานทางคลินิกหรือปฏิบตังิาน
ในสถานการณ์จริงในสาขา
กายภาพบ าบดัครบถ้วนตามข้อ 
๑๗.๒.๑ ไมน้่อยกว่าหนึง่ปีนบัถึงวนัท่ีย่ืน
ขอรับรองสถาบนัการศกึษา 

    



๒๐ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

  ๕) อาจารย์กายภาพบ าบดัผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรทกุคน มีภาระงานด้านการสอน
ทัง้บรรยาย ภาคปฏิบตัแิละการฝึก
ปฏิบตังิานทางคลินิกกายภาพบ าบดั 
หรือการฝึกปฏิบตังิานในสถานการณ์จริง
ของอาจารย์กายภาพบ าบดัผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร ต้องไมเ่กินย่ีสิบชัว่โมงจริงตอ่
สปัดาห์ในแตล่ะปีการศกึษา ค านวณ
ระยะเวลาจากการสอนจริงของการ
ปฏิบตังิาน โดยคดิทกุระดบัของหลกัสตูร
ทางสาขากายภาพบ าบดัใน
สถาบนัการศกึษาท่ีสงักดั 

    

๑.๓ 
 

อาจารย์
กายภาพบ าบั
ดประจ า
หลักสูตร 
(๑๐ คะแนน)* 

๑) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทกุคนมี
ใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ าบดั 

    

๒) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทกุคนมี 
     ๑.วฒุิการศกึษาระดบัปริญญาโทหรือ

ปริญญาเอกทางด้านกายภาพบ าบดัหรือ
ด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพหรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง หรือ 

    

  ๒.วฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรี
ทางด้านกายภาพบ าบดัและมีต าแหนง่
ทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์สาขากายภาพบ าบดั 

    



๒๑ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

  ๓) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทกุคน ต้องมี
ประสบการณ์ปฏิบตังิานทางคลินิก
กายภาพบ าบดัหรือปฏิบตังิานใน
สถานการณ์จริงไมน้่อยกวา่หนึง่ปี                    
ในสาขากายภาพบ าบดัหลกัท่ีตนเป็น
ผู้สอน ได้แก่ สาขากายภาพบ าบดัระบบ
กล้ามเนือ้และโครงร่าง หรือสาขา
กายภาพบ าบดัระบบประสาท หรือสาขา
กายภาพบ าบดัระบบการไหลเวียนเลือด
และการหายใจ หรือสาขา
กายภาพบ าบดัทางพฒันาการการ
เคล่ือนไหวและภาวะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องใน
เดก็  

    

๔) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทกุคนมีภาระ
งานด้านการสอนทัง้ภาคบรรยาย 
ภาคปฏิบตัแิละการฝึกปฏิบตังิานทาง
คลินิกกายภาพบ าบดัหรือการฝึก
ปฏิบตังิานในสถานการณ์จริง โดยเฉล่ีย
ต้องไมเ่กินย่ีสิบชัว่โมงตอ่สปัดาห์ในแต่
ละปีการศกึษา  

     ทัง้นี ้ให้ค านวณระยะเวลาจากการสอน
จริงของการปฏิบตังิาน โดยคิดทกุระดบั
ของหลกัสตูรทางสาขากายภาพบ าบดัใน
สถาบนัการศกึษาท่ีสงักดั 

    

  ๕) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทกุคนต้อง
ปฏิบตัหิน้าท่ีเตม็เวลา 

    



๒๒ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๑.๔ อัตราส่วนของ   
อาจารย์
ประจ า 
หลักสูตร 
(๑๐ คะแนน) 

๑) มีอตัราสว่นจ านวนอาจารย์ประจ า
หลกัสตูร หรืออาจารย์ประจ าหลกัสตูร
ร่วมกบัผู้ชว่ยสอนภาคปฏิบตัิซึง่ท าการ
สอนภาคปฏิบตัิทกัษะในกลุ่มวิชาความรู้
เฉพาะด้านกายภาพบ าบดัตอ่จ านวน
นกัศกึษาในการสอนแตล่ะรายวิชาของ
การฝึกท่ีเน้นทกัษะทางกายภาพบ าบดั 
เชน่ manual skills, การใช้ physical 
modalities, therapeutic exercises แต่
ไมร่วมการสมัมนา กรณีศกึษาไมเ่กิน
หนึง่ตอ่สิบส่ี โดยไมไ่ด้มีภาระงานอ่ืน
ในชว่งเดียวกนั                                   
ในกรณีท่ีมีผู้ชว่ยสอนภาคปฏิบตั ิต้องมี
คณุสมบตัติามข้อ ๒๐  

      (๖ คะแนน)* 

    

๒) อตัราสว่นจ านวนอาจารย์ประจ า
หลกัสตูรตอ่จ านวนนกัศกึษาในการฝึก
ปฏิบตังิานทางคลินิกกายภาพบ าบดัหรือ
การฝึกปฏิบตังิานในสถานการณ์จริงต้อง
ไมเ่กินหนึง่ตอ่หก 

      (๔ คะแนน) 

    

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

 

๒. การจัดการเรียนการสอนและปัจจัยเกือ้หนุน (คะแนนเตม็ ๓๑ คะแนน) 
 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๒.๑ 
 

รายละเอียด
ของรายวิชา  
(๕ คะแนน)* 
 
 

มีการจดัท ารายละเอียดของรายวิชาครบทกุ
รายวิชาทัง้ส่ีชัน้ปี ในหลกัสตูรตามมาตรฐาน
ของสถาบนัอดุมศกึษา ยกเว้นหมวดศกึษา
ทัว่ไปและหมวดวิชาเลือกเสรี (ตามประกาศ
สภากายภาพบ าบดั เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรระดบัปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบ าบดั) วิชาเลือกของคณะ
ภาควิชาหรือสาขาอ่ืน 

    

๒.๒ กระบวนการ
การจัดการ
เรียนการสอน  
(๒ คะแนน) 

มีการจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัติรงกบัรายละเอียดรายวิชาท่ีได้
แจ้งไว้ในหลกัสตูร 

    

๒.๓ การมอบหมาย
ภาระงานด้าน
การสอนให้
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
(๒ คะแนน) 

มีการมอบหมายภาระงานด้านการสอนเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรให้อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรครบถ้วนทกุรายวิชาท่ีเปิด
ด าเนินการจดัการเรียนการสอนตลอด
หลกัสตูร 

    

๒.๔ ระบบการวัด
และประเมินผล 
(๔ คะแนน) 

๑) มีระบบการวดัและประเมินผลการเรียน
การสอนท่ีได้มาตรฐานตามหลกัการวดั
และประเมินผล (๒ คะแนน) 

    

  ๒) มีระบบและกลไกในการพิจารณา
ข้อสอบในกลุม่วิชาความรู้เฉพาะด้าน
วิชาชีพกายภาพบ าบดัร่วมกนัโดย
อาจารย์กายภาพบ าบดัผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
(๒ คะแนน) 

    



๒๔ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๒.๕ ผลการประเมิน  
การสอน 
(๕ คะแนน)* 

๑) มีผลการประเมินการสอนของอาจารย์  
    ประจ าหลกัสตูรทกุคนโดยนกัศกึษา  
    (๑ คะแนน)* 

    
 
 

  ๒)  มีผลการประเมินคณุภาพการจดัการ
เรียนการสอนในหลกัสตูรทกุรายวิชา 
โดยนกัศกึษา ยกเว้นหมวดศกึษาทัว่ไป
และหมวดวิชาเลือกเสรี (ตามประกาศ
สภากายภาพบ าบดั เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญา
วิชาชีพกายภาพบ าบดั) วิชาเลือกของ
คณะ ภาควิชาหรือสาขาอ่ืน 

     (๑ คะแนน)* 

    

  ๓)  มีหลกัฐานแสดงให้เห็นว่า มีการน าผล
การประเมินการสอนมาใช้ในการ
พฒันาการเรียนการสอนทกุรายวิชาใน
หลกัสตูร ยกเว้นหมวดศกึษาทัว่ไปและ
หมวดวิชาเลือกเสรี (ตามประกาศสภา
กายภาพบ าบดั เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรระดบัปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบ าบดั) วิชาเลือกของคณะ 
ภาควิชาหรือสาขาอ่ืน  

      (๓ คะแนน)* 

    

๒.๖ 
 

ห้องปฏิบัตกิาร

กายภาพบ าบัด 

(๕ คะแนน)* 

มีห้องปฏิบตักิารกายภาพบ าบดัอยา่งน้อย
สามห้องท่ีมีขนาดเหมาะสมกบัจ านวน
นกัศกึษาและพร้อมท่ีจะใช้งานตลอดเวลา 
(๕ คะแนน)* 

    



๒๕ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๒.๗ เคร่ืองมือหรือ

อุปกรณ์ 

ตลอดจน

เคร่ืองใช้อ่ืน ๆ 

เพื่อใช้ใน

การศึกษา 

(๘ คะแนน) 

๑)  มีเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์กายภาพบ าบดั
และเคร่ืองใช้อ่ืน ๆ ตามชนิดและจ านวนท่ี
ก าหนดไว้ในภาคผนวก ก ข้อ ๑ ตลอดจน
เหมาะสมส าหรับการจดัการเรียนการสอน
ให้แก่นกัศกึษา และพร้อมใช้งาน             
(๔ คะแนน) 

    

๒)  มีเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์กายภาพบ าบดั
และเคร่ืองใช้อ่ืน ๆ ตามชนิดและจ านวนท่ี
ก าหนดไว้ในภาคผนวก ก ข้อ ๒ ตลอดจน
เหมาะสมส าหรับการจดัการเรียนการสอน
ให้แก่นกัศกึษา และพร้อมใช้งาน             
(๔ คะแนน) 

    

 
๓. การฝึกปฏิบัตงิานทางคลินิกกายภาพบ าบัดหรือการฝึกปฏิบัตงิานในสถานการณ์จริง  

      (คะแนนเตม็ ๒๗ คะแนน) 
 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๓.๑ 
 

กระบวนการการ 
ฝึกปฏิบัตงิานทาง
คลินิก
กายภาพบ าบัด
หรือการฝึก
ปฏิบัตงิานใน
สถานการณ์จริง 
(๑๑ คะแนน) 

๑) มีการจดัการเรียนการสอนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการช่วยฟืน้คืนชีพ 
(Resuscitation) ส าหรับนกัศกึษาอย่าง
น้อยหนึง่ครัง้ก่อนการฝึกปฏิบตังิานทาง
คลินิกกายภาพบ าบดัหรือการฝึก
ปฏิบตังิานในสถานการณ์จริง 

      (๑ คะแนน) 

    



๒๖ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

  ๒) มีการตรวจคดักรองความเส่ียงในการตดิ
เชือ้ในขณะท่ีเป็นนกัศกึษาก่อนเร่ิมการ
ฝึกปฏิบตังิานทางคลินิกกายภาพบ าบดั
หรือการฝึกปฏิบตังิานในสถานการณ์
จริง หรือตามท่ีสถาบนัการศกึษาก าหนด    

     (๑ คะแนน) 

    

  ๓) มีการรักษาความปลอดภยัในการฝึก
ปฏิบตังิานทางคลินิกกายภาพบ าบดั
หรือการฝึกปฏิบตังิานในสถานการณ์
จริงแก่นกัศกึษาอยา่งเหมาะสมและ
เพียงพอ ได้แก่ การให้ความรู้เก่ียวกบั
ความปลอดภยัในขณะฝึกปฏิบตังิาน 
ตลอดจนการมีอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตราย
ในขณะฝึกปฏิบตังิาน เชน่ ถงุมือ 
หน้ากากอนามยั ชดุฝึกปฏิบตังิาน 
แวน่ตา เป็นต้น                                  
(๑ คะแนน) 

      

  ๔)  มีระบบการแจ้งเหตฉุุกเฉินและขัน้ตอน
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างการ
ฝึกงานทางคลินิกกายภาพบ าบัด หรือ
การฝึกปฏิบตังิานในสถานการณ์จริง 

     (๑ คะแนน) 

    



๒๗ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

  ๕) มีระบบและกลไกในการจดัให้นกัศกึษา 
ทกุคนผ่านการฝึกปฏิบตังิานทางคลินิก
กายภาพบ าบดั หรือการฝึกปฏิบตังิาน
ในสถานการณ์จริง ซึง่ครอบคลมุ
สาขาวิชากายภาพบ าบดัหลกัส่ีสาขา 
ประกอบด้วย สาขากายภาพบ าบดั
ระบบกล้ามเนือ้และโครงร่าง สาขา
กายภาพบ าบดัระบบประสาท สาขา
กายภาพบ าบดัระบบการไหลเวียนเลือด
และการหายใจและสาขากายภาพบ าบดั
ทางพฒันาการการเคล่ือนไหวและภาวะ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ในเด็ก    

     (๕ คะแนน)* 

    

  ๖)  มีการนิเทศงานโดยอาจารย์
กายภาพบ าบดัผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรหรือ
อาจารย์ประจ าหลกัสตูรจาก
สถาบนัการศกึษานัน้ 

     (๒ คะแนน) 

    

๓.๒ แหล่งฝึก
ปฏิบัตงิาน
ภายนอกสถาบัน
การ 
ศึกษา 
(๑๐ คะแนน) 

๑) มีระบบและกลไกในการจดัหาแหลง่
ฝึกงานทางคลินิกกายภาพบ าบดัท่ีมี
ลกัษณะหลากหลายสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร เช่น 
สถานพยาบาล สถานบริการด้าน
สขุภาพอ่ืน ๆ หรือแหลง่ฝึกปฏิบตังิานใน
สถานการณ์จริง เชน่ ชมุชน สนามกีฬา 
เป็นต้น ซึง่อยูภ่ายนอกสถาบนัการศกึษา 
ส าหรับนกัศกึษาตลอดหลกัสตูร 

     (๕ คะแนน)*   

    



๒๘ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

  ๒) มีระบบและกลไกการจดัการฝึกงาน 
ควบคมุมาตรฐานของแหลง่ฝึกงาน         
มีระบบการประเมินคณุภาพของแหลง่
ฝึกงาน 

     (๕ คะแนน)  

    

๓.๓ อาจารย์ผู้ฝึก
ปฏิบัตงิานทาง
คลินิกกายภาพ  
บ าบัด (Clinical 
Instructor) 
(๖ คะแนน)* 

๑) มีใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ าบดัและมีประสบการณ์การ
ปฏิบตังิานทางคลินิกกายภาพบ าบดั
หรือการปฏิบตังิานในสถานการณ์จริงไม่
น้อยกวา่สองปีนบัถึงวนัท่ีย่ืนขอรับรอง
สถาบนัการศกึษา และมีค าสัง่แตง่ตัง้ให้
เป็นอาจารย์ผู้ ฝึกปฏิบตังิานทางคลินิก
กายภาพบ าบดัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(๒ คะแนน)* 

    

  ๒)  มีอตัราสว่นจ านวนอาจารย์ผู้ ฝึก
ปฏิบตังิานทางคลินิกกายภาพบ าบดัตอ่
จ านวนนกัศกึษาในการฝึกปฏิบตังิาน
ทางคลินิกายภาพบ าบดัหรือการฝึก
ปฏิบตังิานในสถานการณ์จริงต้องไมเ่กิน
หนึง่ตอ่สอง  
หรือต้องไมเ่กินหนึง่ตอ่หกโดยไมไ่ด้มี
ภาระงานอ่ืนในชว่งเดียวกนั 

     (๒ คะแนน)* 

    



๒๙ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

  ๓) สถาบนัการศกึษา ต้องจดัให้อาจารย์      
ผู้ ฝึกปฏิบตังิานทางคลินิก
กายภาพบ าบดัหรือการฝึกปฏิบตังิานใน
สถานการณ์จริงได้รับการพฒันาความรู้
ท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพกายภาพบ าบดั
และวิธีการจดัเรียนการสอนทางคลินิก 
อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้  

    (๒ คะแนน)* 

    

 
๔. การประเมินบัณฑติ (คะแนนรวม ๑๕ คะแนน) 
 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๔.๑ 
 

บัณฑติ 
(๑๕ คะแนน) 

๑) ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้รับการขึน้
ทะเบียนและได้รับใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัตอ่
จ านวนบณัฑิตท่ีสมคัรสอบใหมใ่น        
ปีนัน้ ๆ ย้อนหลงัปีท่ี ๑ 

     (๕ คะแนน) 

    

  ๒) ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้รับการขึน้
ทะเบียนและได้รับใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัตอ่
จ านวนบณัฑิตท่ีสมคัรสอบใหมใ่น        
ปีนัน้ ๆ ย้อนหลงัปีท่ี ๒ 

     (๕ คะแนน) 

    

  



๓๐ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

  
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

  ๓) ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้รับการขึน้
ทะเบียนและได้รับใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัตอ่
จ านวนบณัฑิตท่ีสมคัรสอบใหมใ่นปีนัน้ 
ๆ ย้อนหลงัปีท่ี ๓  

     (๕ คะแนน) 
  
หมายเหตุ 
      นบัรวมระยะเวลาการสอบครบ ๑ ปีท่ี
สภาฯ จดัสอบ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้
- มากกว่าหรือเทา่กบัร้อยละ ๙๐.๐๐  
ได้ ๕ คะแนน 
- ร้อยละ ๘๐.๐๐ ถึงร้อยละ ๘๙.๙๙  
ได้ ๔ คะแนน 
- ร้อยละ ๗๐.๐๐ ถึงร้อยละ ๗๙.๙๙  
ได้ ๓ คะแนน 
- ร้อยละ ๖๐.๐๐ ถึงร้อยละ ๖๙.๙๙  
ได้ ๒ คะแนน 
- ร้อยละ ๕๐.๐๐ ถึงร้อยละ ๕๙.๙๙  
ได้ ๑ คะแนน 
- ต ่ากวา่หรือเทา่กบัร้อยละ ๔๙.๙๙  
ได้ ๐ คะแนน 

    

 
 
 
 



๓๑ 

 

 

บทที่ ๕ 
ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา 

ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบ าบัดที่เร่ิมเปิดด าเนินการใหม่ 

(ปีที่ ๑) 
โดยสถาบนัต้องมีการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินทกุหวัข้อ จงึจะได้รับการรับรองสถาบนั ซึง่

มีระยะเวลารับรองไมเ่กิน ๑ ปี 
รายละเอียดผลการประเมินในแต่ละหัวข้อ 

๑. ผู้บริหารและอาจารย์กายภาพบ าบัด  
 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๑.๑ 
 

ผู้บริหาร
สถาบันการ 
ศึกษา 
 

๑) เป็นผู้บริหารระดบัคณะภาควิชาหรือ
หนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทา่คณะหรือภาควิชาของ
สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาใน
ประเทศและได้รับการรับรองให้จดัตัง้ขึน้
อยา่งถกูต้องตามกฎหมายของสถาบนั
ต้นสงักดั 

    

๒) มีใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ    
    กายภาพบ าบดั 

    

๑.๒ 
 

อาจารย์
กายภาพบ าบัด
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

๑) จ านวนไมน้่อยกวา่ห้าคน     
๒) อาจารย์กายภาพบ าบดัผู้ รับผิดชอบ

หลกัสตูรทกุคนต้องมีใบอนญุาตเป็น                    
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั  

    



๓๒ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

  ๓) อาจารย์กายภาพบ าบดัผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรทกุคนคนต้องมี 
๑.วฒุิการศกึษาปริญญาโทหรือปริญญา
เอกทางด้านกายภาพบ าบดัหรือ
วิทยาศาสตร์สขุภาพ และมี
ประสบการณ์เป็นอาจารย์ประจ า
หลกัสตูรในระดบัอดุมศกึษาไมน้่อยกวา่
หนึง่ปีนบัถึงวนัท่ีย่ืนขอรับรอง
สถาบนัการศกึษา หรือ 

     ๒.วฒุิการศกึษาปริญญาโทหรือปริญญา
เอกสาขาอ่ืน และมีประสบการณ์เป็น
อาจารย์ประจ าหลกัสตูรใน
ระดบัอดุมศกึษาไมน้่อยกวา่สองปีนบัถึง
วนัท่ีย่ืนขอรับรองสถาบนัการศกึษา 

    

  ๔) อาจารย์กายภาพบ าบดัผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรทกุคน ต้องมีประสบการณ์ใน
การปฏิบตังิานทางคลินิกหรือปฏิบตังิาน
ในสถานการณ์จริงในสาขา
กายภาพบ าบดัครบถ้วนตามข้อ 
๑๗.๒.๑ ไมน้่อยกว่าหนึง่ปีนบัถึงวนัท่ีย่ืน
ขอรับรองสถาบนัการศกึษา 

    



๓๓ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

  ๕)  อาจารย์กายภาพบ าบดัผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรทกุคนมีภาระงานด้านการสอน
ทัง้บรรยาย ภาคปฏิบตัแิละการฝึก
ปฏิบตังิานทางคลินิกกายภาพบ าบดั 
หรือการฝึกปฏิบตังิานในสถานการณ์จริง
ของอาจารย์กายภาพบ าบดัผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร ต้องไมเ่กินย่ีสิบชัว่โมงจริงตอ่
สปัดาห์ในแตล่ะปีการศกึษา ค านวณ
ระยะเวลาจากการสอนจริงของการ
ปฏิบตังิาน โดยคดิทกุระดบัของหลกัสตูร
ทางสาขากายภาพบ าบดัใน
สถาบนัการศกึษาท่ีสงักดั 

    

๑.๓ 
 

อาจารย์
กายภาพบ าบัด
ประจ า
หลักสูตร  

มีแผนการจดัหาอาจารย์ประจ าหลกัสตูร
หลกัสตูรให้สอดคล้องกบัแผนการรับ
นกัศกึษาตลอดหลกัสตูร ซึง่ได้รับความ
เห็นชอบจากสถาบนัต้นสงักดั โดยอาจารย์
กายภาพบ าบดัประจ าหลกัสตูร ต้องมี
คณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้
๑) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทกุคนมี

ใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ าบดั 

    



๓๔ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

  ๒) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทกุคนมี 
    ๑.วฒุิการศกึษาระดบัปริญญาโทหรือ

ปริญญาเอกทางด้านกายภาพบ าบดัหรือ
ด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพหรือสาขาอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง หรือ 

    ๒.วฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรี
ทางด้านกายภาพบ าบดัและมีต าแหนง่
ทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์สาขากายภาพบ าบดั 

    

  ๓) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทกุคนมี
ประสบการณ์ปฏิบตังิานทางคลินิก
กายภาพบ าบดัหรือปฏิบตังิานใน
สถานการณ์จริงไมน้่อยกวา่หนึง่ปีใน
สาขากายภาพบ าบดัหลกัท่ีตนเป็นผู้สอน 
ได้แก่ สาขากายภาพบ าบดัระบบ
กล้ามเนือ้และโครงร่าง หรือสาขา
กายภาพบ าบดัระบบประสาท หรือสาขา
กายภาพบ าบดัระบบการไหลเวียนเลือด
และการหายใจ หรือสาขา
กายภาพบ าบดัทางพฒันาการการ
เคล่ือนไหวและภาวะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง    
ในเดก็ 

    



๓๕ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

  ๔) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทกุคนมีภาระ
งานด้านการสอนทัง้ภาคบรรยาย 
ภาคปฏิบตัแิละการฝึกปฏิบตังิานทาง
คลินิกกายภาพบ าบดัหรือการฝึก
ปฏิบตังิานในสถานการณ์จริง โดยเฉล่ีย
ต้องไมเ่กินย่ีสิบชัว่โมงตอ่สปัดาห์ในแต่
ละปีการศกึษา 

     ทัง้นี ้ให้ค านวณระยะเวลาจากการสอน
จริงของการปฏิบตังิาน โดยคิดทกุระดบั
ของหลกัสตูรทางสาขากายภาพบ าบดัใน
สถาบนัการศกึษาท่ีสงักดั 

    

 

๒. การจัดการเรียนการสอนและปัจจัยเกือ้หนุน 
 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๒.๑ 
 

รายละเอียด
ของรายวิชา  
 
 

มีการจดัท ารายละเอียดของรายวิชาครบ     
ทกุรายวิชาทัง้ส่ีชัน้ปีในหลกัสตูรตาม
มาตรฐานของสถาบนัอดุมศกึษายกเว้น
หมวดศกึษาทัว่ไปและหมวดวิชาเลือกเสรี 
(ตามประกาศสภากายภาพบ าบดั เร่ือง 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญา
วิชาชีพกายภาพบ าบดั) วิชาเลือกของคณะ
ภาควิชาหรือสาขาอ่ืน 

    



๓๖ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๒.๒ 
 

ห้องปฏิบัตกิาร

กายภาพบ าบัด 

มีห้องหรือแผนในการจดัหาห้องปฏิบตัิการ
กายภาพบ าบดัอย่างน้อยสามห้องท่ีมีขนาด
เหมาะสมกบัจ านวนนกัศกึษาและพร้อมท่ี
จะใช้งานตลอดเวลา 

    

๒.๓ เคร่ืองมือหรือ

อุปกรณ์ 

ตลอดจน

เคร่ืองใช้อ่ืน ๆ 

เพื่อใช้ใน

การศึกษา 

 

๑)  มีแผนในการจดัหาเคร่ืองมือหรือ
อปุกรณ์กายภาพบ าบดัและเคร่ืองใช้  
อ่ืน ๆ ตามชนิดและจ านวนท่ีก าหนดไว้
ในภาคผนวก ก ข้อ ๑ ตลอดจน
เหมาะสมส าหรับการจดัการเรียนการ
สอนให้แก่นกัศกึษาและพร้อมใช้งาน 

    

๒)  มีแผนในการจดัหาเคร่ืองมือหรือ
อปุกรณ์กายภาพบ าบดัและเคร่ืองใช้  
อ่ืน ๆ ตามชนิดและจ านวนท่ีก าหนดไว้
ในภาคผนวก ก ข้อ ๒ ตลอดจน
เหมาะสมส าหรับการจดัการเรียนการ
สอนให้แก่นกัศกึษาและพร้อมใช้งาน 

    

 
 
 
 

  



๓๗ 

 

 

ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา 

ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบ าบัดที่เร่ิมเปิดด าเนินการใหม่ 

(ปีที่ ๒-๔) 

 
เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา 
ประกอบด้วยหวัข้อประเมินในตารางตอ่ไปนี ้
๑. ผู้บริหารและอาจารย์กายภาพบ าบดั 
๒. การจดัการเรียนการสอนและปัจจยัเกือ้หนนุ 
๓. การฝึกปฏิบตังิานทางคลินิกกายภาพบ าบดัหรือการฝึกปฏิบตังิานในสถานการณ์จริง 
 

สถาบนัต้องมีการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินทกุหวัข้อ จึงจะได้รับการรับรองสถาบนั ซึง่มีระยะเวลา
รับรอง 1-3 ปี ขึน้อยู่กบัเอกสารท่ีสถาบนัเสนอมาวา่ครอบคลมุการจดัการเรียนการสอนได้เป็นจ านวนก่ีชัน้ปี 
 

สถาบนัต้องสง่แผนการจดัหาบคุลากร การจดัการเรียนการสอน ห้องปฏิบตักิาร เคร่ืองมืออปุกรณ์ และการ
จัดการฝึกปฏิบัติการทางคลินิกและแหล่งฝึกงาน ท่ีสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาให้สภา
กายภาพบ าบดั ๖ เดือนก่อนเปิดภาคการศกึษา และต้องจดัหาบคุลากร ห้องปฏิบตัิการ เคร่ืองมืออปุกรณ์ 
และแหลง่ฝึกงานท่ีสอดคล้องกบัแผนให้แล้วเสร็จก่อนภาคการศกึษาท่ีจดัการเรียนการสอน พร้อมแจ้งสภา
กายภาพบ าบดั 
 
เม่ือเสร็จสิน้การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาท่ีได้รับการรับรองแล้ว สถาบันต้องจัดส่งผลการ
ด าเนินการของปีการศกึษาท่ีผา่นมา ภายใน 2 เดือนหลงัสิน้สดุปีการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓๘ 

 

 

รายละเอียดผลการประเมินในแต่ละหัวข้อ 
๑. ผู้บริหารและอาจารย์กายภาพบ าบัด  

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๑.๑ 
 

ผู้บริหาร
สถาบันการ 
ศึกษา 
 

๑)  เป็นผู้บริหารระดบัคณะภาควิชาหรือ
หนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทา่คณะหรือภาควิชาของ
สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาใน
ประเทศและได้รับการรับรองให้จดัตัง้ขึน้
อยา่งถกูต้องตามกฎหมายของสถาบนั
ต้นสงักดั 

    

๒)  มีใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ าบดั 

    

๑.๒ 
 

อาจารย์
กายภาพ 
บ าบัด
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

๑)  จ านวนไมน้่อยกวา่ห้าคน     

๒)  อาจารย์กายภาพบ าบดัผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรทกุคนต้องมีใบอนญุาตเป็น 

     ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดั  

    

๓) อาจารย์กายภาพบ าบดัผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรทกุคนคนต้องมี 
    ๑.วฒุิการศกึษาปริญญาโทหรือปริญญา
เอกทางด้านกายภาพบ าบดัหรือ
วิทยาศาสตร์สขุภาพ และมีประสบการณ์
เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูรใน
ระดบัอดุมศกึษาไมน้่อยกวา่หนึง่ปีนบัถึง
วนัท่ีย่ืนขอรับรองสถาบนัการศกึษา หรือ 

    

 
 

 
 



๓๙ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

 
 

      ๒.วฒุิการศกึษาปริญญาโทหรือปริญญา
เอกสาขาอ่ืนและมีประสบการณ์เป็น
อาจารย์ประจ าหลกัสตูรในระดบัอดุมศกึษา
ไมน้่อยกวา่สองปีนบัถึงวนัท่ีย่ืนขอรับรอง
สถาบนัการศกึษา 

    

  ๔)  อาจารย์กายภาพบ าบดัผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรทกุคน ต้องมีประสบการณ์ใน
การปฏิบตังิานทางคลินิกหรือปฏิบตังิาน
ในสถานการณ์จริงในสาขา
กายภาพบ าบดัครบถ้วนตามข้อ 
๑๗.๒.๑ ไมน้่อยกว่าหนึง่ปีนบัถึงวนัท่ีย่ืน
ขอรับรองสถาบนัการศกึษา 

    

  ๕)  อาจารย์กายภาพบ าบดัผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรทกุคนมีภาระงานด้านการสอน
ทัง้บรรยาย ภาคปฏิบตัแิละการ                     
ฝึกปฏิบตังิานทางคลินิกกายภาพบ าบดั 
หรือการฝึกปฏิบตังิานในสถานการณ์
จริงของอาจารย์กายภาพบ าบดั
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ต้องไมเ่กินย่ีสิบ
ชัว่โมงจริงตอ่สปัดาห์ในแตล่ะปี
การศกึษา ค านวณระยะเวลาจากการ
สอนจริงของการปฏิบตังิาน โดยคดิทกุ
ระดบัของหลกัสตูรทางสาขา
กายภาพบ าบดัในสถาบนัการศกึษาท่ี
สงักดั 

    

 

 

 



๔๐ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๑.๓ 
 

อาจารย์
กายภาพ 
บ าบัด
ประจ า
หลักสูตร 
 

๑) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทกุคนมี
ใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ าบดั 

    

๒) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทกุคนมี 
    ๑.วฒุิการศกึษาระดบัปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอกทางด้านกายภาพบ าบดัหรือ
วิทยาศาสตร์สขุภาพหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
หรือ 
    ๒.วฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรี
ทางด้านกายภาพบ าบดัและมีต าแหนง่ทาง
วิชาการ  ไมต่ ่ากวา่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สาขา
กายภาพบ าบดั 

    

  ๓)  อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทกุคนมี
ประสบการณ์ปฏิบตังิานทางคลินิก
กายภาพบ าบดัหรือปฏิบตังิานใน
สถานการณ์จริงไมน้่อยกวา่หนึง่ปีใน
สาขากายภาพบ าบดัหลกัท่ีตนเป็น
ผู้สอน ได้แก่ สาขากายภาพบ าบดัระบบ
กล้ามเนือ้และโครงร่าง หรือสาขา
กายภาพบ าบดัระบบประสาท หรือสาขา
กายภาพบ าบดัระบบการไหลเวียนเลือด
และการหายใจ หรือสาขา
กายภาพบ าบดัทางพฒันาการการ
เคล่ือนไหวและภาวะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องใน
เดก็ 

    



๔๑ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

  ๔) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทกุคนมีภาระ
งานด้านการสอนทัง้ภาคบรรยาย 
ภาคปฏิบตัแิละการฝึกปฏิบตังิานทาง
คลินิกกายภาพบ าบดัหรือการฝึก
ปฏิบตังิานในสถานการณ์จริง โดยเฉล่ีย
ต้องไมเ่กินย่ีสิบชัว่โมงตอ่สปัดาห์ในแต่
ละปีการศกึษาทัง้นีใ้ห้ค านวณระยะเวลา
จากการสอนจริงของการปฏิบตังิาน โดย
คดิทกุระดบัของหลกัสตูรทางสาขา
กายภาพบ าบดัในสถาบนัการศกึษาท่ี
สงักดั 

    

๑.๔ อัตราส่วน
ของอาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
 

๑)  มีอตัราสว่นจ านวนอาจารย์ประจ า
หลกัสตูร หรืออาจารย์ประจ าหลกัสตูร
ร่วมกบัผู้ชว่ยสอนภาคปฏิบตัิซึง่ท าการ
สอนภาคปฏิบตัิทกัษะในกลุ่มวิชาความรู้
เฉพาะด้านกายภาพบ าบดัตอ่จ านวน
นกัศกึษาในการสอนแตล่ะรายวิชาของ
การฝึกท่ีเน้นทกัษะทางกายภาพบ าบดั 
เชน่ manual skills, การใช้ physical  

     modalities, therapeutic exercises แต่
ไมร่วมการสมัมนา กรณีศกึษาไมเ่กิน
หนึง่ตอ่สิบส่ี โดยไมไ่ด้มีภาระงานอ่ืน
ในชว่งเดียวกนั 

     ในกรณีท่ีมีผู้ช่วยสอนภาคปฏิบตั ิต้องมี
คณุสมบตั ิและไมมี่ลกัษณะต้องห้าม
ตามข้อ ๑๔ และได้รับการเตรียมความ
พร้อมก่อนการสอนภาคปฏิบตัใินเร่ืองท่ี
สอน 

    



๔๒ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

  ๒)  อตัราสว่นจ านวนอาจารย์ประจ า
หลกัสตูรตอ่จ านวนนกัศกึษาในการฝึก
ปฏิบตังิานทางคลินิกกายภาพบ าบดั
หรือการฝึก   ปฏิบตังิานในสถานการณ์
จริงต้องไมเ่กินหนึง่ตอ่หก 

    

 

๒. การจัดการเรียนการสอนและปัจจัยเกือ้หนุน  

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๒.๑ 
 

รายละเอียด
ของรายวิชา  
 
 

มีการจดัท ารายละเอียดของรายวิชาครบทกุ
รายวิชาทัง้ส่ีชัน้ปีในหลกัสตูรตามมาตรฐาน
ของสถาบนัอดุมศกึษายกเว้นหมวดศกึษา
ทัว่ไปและหมวดวิชาเลือกเสรี (ตามประกาศ
สภากายภาพบ าบดั เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรระดบัปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบ าบดั) วิชาเลือกของคณะ
ภาควิชาหรือสาขาอ่ืน 

   เอกสารย้อนหลงั 
ของปี ๑ 

๒.๒ กระบวนการ
การจัดการ
เรียนการสอน  

มีการจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัติรงกบัรายละเอียดรายวิชาท่ีได้
แจ้งไว้ในหลกัสตูร 

   เอกสารย้อนหลงั 
ของปี ๑ 



๔๓ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๒.๓ การ
มอบหมาย
ภาระงานด้าน
การสอนให้
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

มีการมอบหมายภาระงานด้านการสอนเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรให้อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรครบถ้วนทกุรายวิชาท่ีเปิด
ด าเนินการจดัการเรียนการสอนตลอด
หลกัสตูร 

   เอกสารย้อนหลงั 
ของปี ๑และใหม่ 

๒.๔ ระบบการวัด
และ
ประเมินผล 

๑)  มีระบบการวดัและประเมินผลการเรียน  
     การสอนท่ีได้มาตรฐานตามหลกัการวดั   
     และประเมินผล 

   เอกสารย้อนหลงั 
ของปี ๑ 

๒)  มีระบบและกลไกในการพิจารณา
ข้อสอบ ในกลุม่วิชาความรู้เฉพาะด้าน
วิชาชีพกายภาพบ าบดัร่วมกนัโดย
อาจารย์กายภาพบ าบดัผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

   เอกสารย้อนหลงั 
ของปี ๑ 

๒.๕ ผลการ
ประเมินการ
สอน 

๑)  มีผลการประเมินการสอนของอาจารย์          
     ประจ าทกุคนโดยนกัศกึษา 

   เอกสารย้อนหลงั 
ของปี ๑ และใหม่ 

 ๒)  มีผลการประเมินคณุภาพการจดัการ
เรียนการสอนในหลกัสตูรทกุรายวิชา            
โดยนกัศกึษายกเว้นหมวดศกึษาทัว่ไป
และหมวดวิชาเลือกเสรี (ตามประกาศ
สภากายภาพบ าบดั เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญา
วิชาชีพกายภาพบ าบดั) วิชาเลือกของ
คณะ ภาควิชาหรือสาขาอ่ืน 

   เอกสารย้อนหลงั 
ของปี ๑ 



๔๔ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม่มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

  ๓)  มีหลกัฐานแสดงให้เห็นว่า มีการน าผล  
     การประเมินการสอนมาใช้ในการ

พฒันาการเรียนการสอนทกุรายวิชาใน
หลกัสตูรยกเว้นหมวดศกึษาทัว่ไปและ
หมวดวิชาเลือกเสรี (ตามประกาศสภา
กายภาพบ าบดั เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรระดบัปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบ าบดั) วิชาเลือกของคณะ 
ภาควิชาหรือสาขาอ่ืน 

   เอกสารย้อนหลงั 
ของปี ๑ และใหม่ 

๒.๖ 
 

ห้อง 
ปฏิบัตกิาร
กายภาพ 
บ าบัด 

มีห้องปฏิบตักิารกายภาพบ าบดัอยา่งน้อย
สามห้องท่ีมีขนาดเหมาะสมกบัจ านวน
นกัศกึษาและพร้อมท่ีจะใช้งานตลอดเวลา 

    

๒.๗ เคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์ 
ตลอดจน
เคร่ืองใช้อ่ืนๆ 
เพื่อใช้ใน
การศึกษา 
 

๑)  มีเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์กายภาพบ าบดั  
และเคร่ืองใช้อ่ืน ๆ ตามชนิดและจ านวน
ท่ีก าหนดไว้ในภาคผนวก ก ข้อ ๑ 
ตลอดจนเหมาะสมส าหรับการจดัการ
เรียนการสอนให้แก่นกัศกึษา และพร้อม
ใช้งาน 

    

๒)  มีเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์กายภาพบ าบดั
และเคร่ืองใช้อ่ืน ๆ ตามชนิดและจ านวน
ท่ีก าหนดไว้ในภาคผนวก ก ข้อ ๒ 
ตลอดจนเหมาะสมส าหรับการจดัการ
เรียนการสอนให้แก่นกัศกึษา และพร้อม
ใช้งาน 

    

 
 
 
 



๔๕ 

 

 

๓. การฝึกปฏิบัตงิานทางคลินิกกายภาพบ าบัดหรือการฝึกปฏิบัตงิานในสถานการณ์จริง 
 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี ไม่
มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

๓.๑ 
 

กระบวนการ
การฝึก
ปฏิบัตงิาน
ทางคลินิก
กายภาพ 
บ าบัดหรือ
การฝึก
ปฏิบัตงิานใน
สถานการณ์
จริง 

๑)  มีการจดัการเรียนการสอนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการช่วยฟืน้คืนชีพ 
(Resuscitation) ส าหรับนกัศกึษาอย่าง
น้อยหนึง่ครัง้ก่อนการฝึกปฏิบตังิานทาง
คลินิกกายภาพบ าบดัหรือการฝึก
ปฏิบตังิานในสถานการณ์จริง 

    

๒)  มีการตรวจคดักรองความเส่ียงในการติด
เชือ้ในขณะท่ีเป็นนกัศกึษาก่อนเร่ิมการฝึก
ปฏิบตังิานทางคลินิกกายภาพบ าบดัหรือ
การฝึกปฏิบตังิานในสถานการณ์จริง หรือ
ตามท่ีสถาบนัการศกึษาก าหนด 

    

๓)  มีการรักษาความปลอดภยัในการฝึก
ปฏิบตังิานทางคลินิกกายภาพบ าบดัหรือ
การฝึกปฏิบตังิานในสถานการณ์จริงแก่
นกัศกึษาอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ
ได้แก่ การให้ความรู้เก่ียวกบัความ
ปลอดภยัในขณะฝึกปฏิบตังิาน ตลอดจน
การมีอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายในขณะฝึก
ปฏิบตังิาน เชน่ ถงุมือ หน้ากากอนามยั 
ชดุฝึกปฏิบตังิาน แวน่ตา เป็นต้น 

    

๔)  มีระบบการแจ้งเหตฉุกุเฉินและขัน้ตอน
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการ
ฝึกงานทางคลินิกกายภาพบ าบดั หรือการ
ฝึกปฏิบตังิานในสถานการณ์จริง 

    



๔๖ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี ไม่
มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

  ๕)  มีระบบและกลไกในการจดัให้นกัศกึษา      
ทกุคนผ่านการฝึกปฏิบตังิานทางคลินิก
กายภาพบ าบดั หรือการฝึกปฏิบตังิาน              
ในสถานการณ์จริง ซึง่ครอบคลมุ
สาขาวิชากายภาพบ าบดัหลกัส่ีสาขา 
ประกอบด้วย สาขากายภาพบ าบดัระบบ
กล้ามเนือ้และโครงร่าง สาขา
กายภาพบ าบดัระบบประสาทสาขา
กายภาพบ าบดัระบบการไหลเวียนเลือด
และการหายใจและสาขากายภาพบ าบดั
ทางพฒันาการการเคล่ือนไหวและภาวะ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในเดก็ 

    

  ๖)  มีการนิเทศงานโดยอาจารย์
กายภาพบ าบดัผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรหรือ
อาจารย์ประจ าหลกัสตูรจาก
สถาบนัการศกึษานัน้ 

    

๓.๒ แหล่งฝึก
ปฏิบัตงิาน
ภายนอก
สถาบันการ   
ศึกษา 
 

๑)  มีระบบและกลไกในการจดัหาแหลง่
ฝึกงานทางคลินิกกายภาพบ าบดัท่ีมี
ลกัษณะหลากหลายสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร เช่น 
สถานพยาบาล สถานบริการด้านสขุภาพ
อ่ืน ๆ หรือแหลง่ฝึกปฏิบตังิานใน
สถานการณ์จริง เชน่ ชมุชน สนามกีฬา              
เป็นต้น ซึง่อยูภ่ายนอกสถาบนัการศกึษา 
ส าหรับนกัศกึษาตลอดหลกัสตูร 

    



๔๗ 

 

 

ล าดับ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี ไม่
มี 

แหล่งข้อมูล
อ้างอิง ครบ ไม่ครบ 

  ๒)  มีระบบและกลไกการจดัการฝึกงาน 
ควบคมุมาตรฐานของแหลง่ฝึกงานมี
ระบบการประเมินคณุภาพของแหลง่
ฝึกงาน 

    

๓.๓ อาจารย์ผู้ฝึก
ปฏิบัตงิาน
ทางคลินิก
กายภาพ  
บ าบัด 
(Clinical 
Instructor) 

๑)  มีใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ าบดัและมีประสบการณ์การ
ปฏิบตังิานทางคลินิกกายภาพบ าบดัหรือ
การปฏิบตังิานในสถานการณ์จริง             
ไมน้่อยกวา่สองปีนบัถึงวนัท่ีย่ืนขอรับรอง
สถาบนัการศกึษา 

    

๒)  มีอตัราสว่นจ านวนอาจารย์ผู้ ฝึก
ปฏิบตังิานทางคลินิกกายภาพบ าบดัตอ่
จ านวนนกัศกึษาในการฝึกปฏิบตังิานทาง
คลินิกกายภาพบ าบดัหรือการฝึก
ปฏิบตังิานในสถานการณ์จริงต้องไมเ่กิน
หนึง่ตอ่สอง หรือต้องไมเ่กินหนึง่ตอ่หกโดย
ไมไ่ด้มีภาระงานอ่ืนในชว่งเดียวกนั 

    

๓)  สถาบนัการศกึษา ต้องจดัให้อาจารย์                  
ผู้ ฝึกปฏิบตังิานทางคลินิกกายภาพบ าบดั
หรือการฝึกปฏิบตังิานในสถานการณ์จริง
ได้รับการพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบั
วิชาชีพกายภาพบ าบดัและการเรียนการ
สอนทางคลินิกอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

    

 

 



๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

 

 

บทที่ ๖ 

แนวทางในการประเมินและการให้คะแนน 

แนวคิดในการประเมินและให้คะแนน 
ในการประเมิน คณะผู้ประเมินควรยึดหลกัคณุธรรม เท่ียงตรง โปร่งใส และเป็นธรรม ด าเนินการ

ตรวจเย่ียมโดยยึดหลกักลัยาณมิตร เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นจริงของสถาบนัการศกึษา ข้อมลูเหลา่นีอ้าจได้มา
จากเอกสารหลกัฐาน การสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการสงัเกต โดยต้องมีหลักฐานข้อมูลตามสภาพ
ความเป็นจริงและตรวจสอบได้ทกุครัง้ คณะผู้ประเมินควรใช้ความเป็นผู้ทรงคณุวฒุิในการประเมินและให้
ข้อคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแก่สถาบันการศึกษา เพ่ือให้ เกิดการร่วมมือกันในการสร้าง
มาตรฐานของวิชาชีพ และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพร่วมกันอย่างต่อเน่ือง หากมีข้อสงสัย
หรือไมส่ามารถหาข้อยตุิได้ ให้ความคิดเห็นของประธานคณะผู้ประเมินเป็นข้อตดัสิน อยา่งไรก็ตาม คณะผู้
ประเมินสามารถเสนอขอความคิดเห็นหรือค าตัดสินจากคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพสภา
กายภาพบ าบดัได้ 
 

“คณะอนุกรรมการประเมินสถาบนัและหลกัสูตรกายภาพบ าบดั” ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิทาง
วิชาชีพกายภาพบ าบดัและผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบดัจ านวนอย่างน้อยห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนและ
ต้องไม่เป็นบคุลากรประจ าของสถาบนัและไม่ใช่อาจารย์ประจ าของหลกัสตูรท่ีขอรับการประเมิน  ตลอดจน
ต้องไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ด าเนินการ หรือมีส่วนเก่ียวข้องได้เสียกบัหลกัสตูรกายภาพบ าบดัและสถาบนัท่ีขอรับ
การประเมินนัน้ให้คณะอนกุรรมการตามวรรคหนึ่งท าหน้าท่ีพิจารณาตรวจประเมินความพร้อมของสถาบนั
และหลักสูตรเพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณารับรองปริญญารวมทัง้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
การศึกษาวิชาชีพกายภาพบ าบดัเพ่ือให้ค าปรึกษาให้ความเห็นและให้ค าแนะน าแก่สภากายภาพบ าบดั
เก่ียวกับหลักสูตรกายภาพบ าบดัและการรับรองสถาบนัตามท่ีคณะอนุกรรมการเสนอเพ่ือเสนอให้สภา
กายภาพบ าบดัพิจารณา 

 
กระบวนการประเมินและให้คะแนนเพื่อรับรองปริญญาสภาวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

 จากขัน้ตอนการด าเนินการเพ่ือขอรับการประเมินเพ่ือรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบดั ซึ่ง
แสดงไว้ในบทท่ี ๒ คณะอนกุรรมการประเมินสถาบนัและหลกัสตูรกายภาพบ าบดัมีก าหนดเวลาการท างาน
ทัง้สิน้ไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันท่ีได้รับค าร้องขอรับการประเมินจากสถาบนัและได้รับเอกสารหลักฐาน
ส าหรับการประเมินครบถ้วน  จนถึงวันท่ีส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพ
กายภาพบ าบดั คณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบ าบดัมีก าหนดเวลาพิจารณาไม่เกิน  ๑ เดือน



๕๐ 

 

 

จนถึงวนัท่ีส่งผลการประเมินให้สภากายภาพบ าบดั และสภากายภาพบ าบดัมีก าหนดเวลาการพิจารณาไม่
เกิน ๑ เดือนก่อนแจ้งผลให้สถาบนัการศกึษา 
 
 กระบวนการประเมินหลกัสตูรและสถาบนั เพ่ือการรับรองปริญญา มีผู้ เก่ียวข้องหลายสว่น การ

ประสานงานระหวา่งผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุสว่นเป็นเร่ืองส าคญั เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จตามก าหนดเวลาท่ี

วางไว้ ตารางท่ี 1 แสดงบทบาทและหน้าท่ีของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินการขอรับรองปริญญา พร้อมทัง้

ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ทัง้ในสว่นของการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจเย่ียม ระหว่างการ

ตรวจเย่ียม และการสรุปผลการตรวจเย่ียม รวมถึงการสง่ผลการประเมินให้แก่คณะกรรมการการศกึษาและ

คณะกรรมการสภากายภาพบ าบดัตอ่ไป 

ตารางท่ี 1 บทบาทหน้าท่ีของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการการขอรับรองปริญญา  

สถาบัน สภากายภาพบ าบัด คณะอนุกรรมการประเมินสถาบัน

และหลักสตูรกายภาพบ าบัด 

เตรียมการตรวจเยี่ยม 

 ยื่นค าร้องพร้อมช าระ
คา่ธรรมเนียม 110000 บาท 
(หลกัสตูร สกภ.๑๐, สถาบนั 
สกภ.๑๒) 

 แจ้งก าหนดการสง่เอกสาร พร้อม
ให้ช่ือผู้ประสานงาน 

 จดัเตรียมเอกสาร 

 เลม่ดชันเีอกสาร 

 หลกัสตูรที่ผา่นการรับรองจาก
สภามาหาวิทยาลยัแล้ว 
พร้อมกบัหลกัฐานส าหรับการ
รับรองหลกัสตูร (มคอ 2 hard 
copy 7 ชดุ, มคอ 3,4 pdf file 
ใสใ่น CD สง่สภา 2 แผน่) 

 หลกัฐานส าหรับการรับรอง
สถาบนั (pdf file) บรรจใุน 
CD สง่สภา 2 แผน่ 

เลขาธิการสภากายภาพบ าบดั 

 รับค าร้องการขอรับรองปริญญา 

 จดัเตรียมระบบ electronic 
เพื่อให้สถาบนัสง่เอกสารเพิ่มเตมิ 

 ก ากบัและติดตามให้การ
ด าเนินการเป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 

 สง่เอกสารให้อนกุรรมการ
ประเมิน (แบบฟอร์ม คูม่ือ 
password หรือ share google 
drive และเอกสารที่สถาบนัสง่มา
ให้) 

 ก ากบัดแูลงบประมาณในการ
ตรวจเยี่ยมสถาบนั 

อนุกรรมการวิชาการ 

ประธาน 

 ก าหนดตารางการท างานและ
ก าหนดวนัตรวจเยี่ยม ประมาณ 4 
วนั 

 ขอข้อมลูเอกสารเพิ่มเติม    

 มอบหมายหน้าที่การประเมินให้ผู้
ประเมินแตล่ะคนอยา่งชดัเจน 

เลขานุการ 

 ประสานงานกบัสถาบนัและสภา
กายภาพบ าบดั เร่ืองก าหนดการ
ตรวจเยี่ยม 

 ประสานงานเร่ืองการอ านวยความ
สะดวกระหวา่งการตรวจเยีย่ม 
การจดัเตรียมห้อง คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองบนัทกึเทป การนดัหมายเพือ่



๕๑ 

 

 

สถาบัน สภากายภาพบ าบัด คณะอนุกรรมการประเมินสถาบัน

และหลักสตูรกายภาพบ าบัด 

หมายเหตุ เพื่อให้อนกุรรมการค้นหา

เอกสารที่ต้องการได้งา่ยขึน้ 

 กรณี hard copy ขอให้ตดิ 
tag เลขที่อ้างอิงในสว่นท่ี
ต้องการอ้างอิง 

 กรณี pdf file ขอให้ใสเ่ลขที่
อ้างองิบนหน้าที่ใช้อ้าง หรือ 
highlight สว่นท่ีต้องการอ้าง 
เอกสารที่ใช้อ้างแตล่ะตวั
บง่ชี ้ให้แยก file ระบช่ืุอ เช่น 
5.2-1 รายการครุภณัฑ์ตาม
ภาคผนวก ก ข้อ 1 

 ประสานงานกบัเหรัญญิก เร่ือง
การจดัเตรียม ท่ีพกั การเดินทาง 
และการจดัอาหาร 

 ตรวจสอบความถกูต้องของ
เอกสารที่สถาบนัสง่มา ก่อน 
stamp วนัรับเอกสาร 

คณะกรรมการการศึกษา 

 แตง่ตัง้อนกุรรมการตรวจเยี่ยม
สถาบนั 16 ชดุ พร้อมระบหุน้าที่ 
(ประธาน/เลขา/ผู้ช่วยเลขา/
เหรัญญิก) 
 

ชมห้องปฎิบตักิาร คลนิิก การ
สมัภาษณ์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ - 

เหรัญญิก 

 จดัท างบประมาณในการตรวจ
เยี่ยม 

 ประสานงานเร่ืองที่พกั การ
เดินทาง และคา่อาหาร 

 เบิกเงินจากสภากายภาพบ าบดั 
จ่ายเงิน เก็บใบเสร็จ 

หมายเหตุ สภากายภาพบ าบดัหรือ

ประธานชดุอนกุรรมการอาจ

มอบหมายงานอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ 

ระหวา่งการตรวจเยีย่ม ประมาณ 4 วนั 

 อ านวยความสะดวกระหวา่งการ
ตรวจเยี่ยม ประมาณ 4 วนั การ
จดัเตรียมห้อง คอมพวิเตอร์ เคร่ือง
บนัทกึเทป การนดัหมายเพื่อชม
ห้องปฎิบตัิการ คลนิิก การ
สมัภาษณ์ 

 จดัหาเอกสารเพิ่มเติม กรณีที่ถกู
ร้องขอ 

 จดัเตรียมอาหาร เคร่ืองดืม่ (สภา
รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย) 

  ด าเนินการตรวจเยี่ยม ตาม
แนวทางตารางที่ 3 

 อนกุรรมการแตล่ะต าแหนง่ 
ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ประธาน 

 ขอข้อมลูเอกสารเพิ่มเติม    

 มอบหมายหน้าที่การประเมินให้ผู้
ประเมินแตล่ะคนอยา่งชดัเจน 

 เป็นผู้ตดัสนิกรณีที่มีข้อสงสยั
หรือไมส่ามารถหาข้อยตุิได้ 

 น าเสนอข้อสงัเกตทุี่ได้จากการ
ประเมินแก่สถาบนั 



๕๒ 

 

 

สถาบัน สภากายภาพบ าบัด คณะอนุกรรมการประเมินสถาบัน

และหลักสตูรกายภาพบ าบัด 

เลขานุการ 

 ประสานงานเร่ืองการอ านวยความ
สะดวกระหวา่งการตรวจเยีย่ม 
การจดัเตรียมห้อง คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองบนัทกึเทป การนดัหมายเพือ่
ชมห้องปฎิบตักิาร คลนิิก การ
สมัภาษณ์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 จดรายงานการประชมุ 

 บนัทกึเทปการประชมุวนัท่ีน าเสนอ
ผลการประเมินและถอดเทป 

เหรัญญิก 

 ประสานงานเร่ืองที่พกั การ
เดินทาง และคา่อาหาร 

 จ่ายเงิน เก็บใบเสร็จ จดัท าสรุป
งบประมาณ โอนเงินคืนสภา
พร้อมสง่ใบเสร็จรับเงิน 

หมายเหตุ การน าเสนอผลการ

ประเมิน ได้แก่ คะแนนและจ านวนปี

ที่ได้รับการรับรองแก่

สถาบนัการศกึษาอยู่นอกเหนือ

หน้าที่ของคณะอนกุรรมการ 

หลงัการตรวจเยี่ยม 

 เลขาธิการสภากายภาพบ าบดั 

 ติดตามผลการตรวจเยี่ยม 

 น าเสนอผลการตรวจเยี่ยมตอ่
คณะกรรมการการศกึษา  

อนุกรรมการวิชาการ 

ประธาน 

 ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 
ก่อนสง่คณะกรรมการการศกึษา 

เลขานุการ 



๕๓ 

 

 

สถาบัน สภากายภาพบ าบัด คณะอนุกรรมการประเมินสถาบัน

และหลักสตูรกายภาพบ าบัด 

- 

คณะกรรมการการศึกษา 

 พิจารณาคะแนนและจ านวนปีที่
ให้การเห็นชอบ และผลการ
รับรองสถาบนั เสนอตอ่
คณะกรรมการสภา
กายภาพบ าบดั 

คณะกรรมการสภากายภาพบ าบัด 

 พิจารณาจ านวนปีที่ให้การ
เห็นชอบหลกัสตูร และผลการ
รับรองสถาบนัและแจ้งผลการ
พิจารณาให้สถาบนัการศกึษา
ทราบ 

 จดัท าบทสรุปผู้บริหารและสง่ผล
สรุปผลการประเมินแก่เลขาธิการ
สภากายภาพบ าบดั ภายใน 1 
สปัดาห์หลงัการตรวจเยีย่ม 

ผู้ช่วยเลขานุการ - 

เหรัญญิก 

 จดัท าสรุปงบประมาณ โอนเงิน
คืนสภาพร้อมสง่ใบเสร็จรับเงิน 

 

ตารางที่ 2 แนวทางการท างานของคณะอนกุรรมการประเมินสถาบนัและหลกัสตูรกายภาพบ าบดั ระหวา่ง
การตรวจเย่ียมสถาบนั 

คณะอนกุรรมการประเมินสถาบนัและหลกัสูตรกายภาพบ าบดัควรศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูรายงาน
การประเมินตนเองของสถาบนัการศึกษาท่ีจดัส่งมาล่วงหน้าตามเกณฑ์และตวับ่งชีท่ี้สภากายภาพบ าบดั
ก าหนดก่อนการเดินทางไปตรวจเย่ียมสถาบนั หากมีข้อสงสยัให้แจ้งแก่ประธานในการขอข้อมูลเอกสาร
หลกัฐานเพิ่มเตมิ 

 
วันท่ี ๑ 
คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบ าบัดประชุม ปรึกษาหารือ ก าหนด

ประเดน็และรายการข้อมลูท่ีต้องการ แหลง่ข้อมลู วิธีการรวบรวมข้อมลู เพ่ือให้มีหลกัฐานครบถ้วนเพียงพอ
ในการให้คะแนนการประเมินได้อยา่งถกูต้องชดัเจน  
  



๕๔ 

 

 

วันท่ี ๒ 
เวลา (น.) กิจกรรม 
๘.๓๐-
๙.๓๐ 

คณะอนกุรรมการประเมินสถาบนัและหลกัสตูรกายภาพบ าบดัประชมุปรึกษาแนวทางในการประเมิน
และหวัข้อการตรวจประเมิน 

๙.๓๐-
๑๐.๓๐ 

 คณะอนกุรรมการประเมินสถาบนัและหลกัสตูรกายภาพบ าบดัพบผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที ่
เพื่อชีแ้จงวตัถปุระสงค์การตรวจเยี่ยม ตารางการปฎิบตังิาน การปฎิบตัิตนของคณะอนกุรรมการ
ประเมินสถาบนัและหลกัสตูรกายภาพบ าบดันดัหมายผู้ที่ต้องให้ข้อมลูเพิ่มเติม เช่น อาจารย์ 
นกัศกึษา ผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสยีอืน่ ๆ 

 ผู้บริหารแนะน าหนว่ยงานและน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานโดยสรุป 

 มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นซกัถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกนั 
๑๐.๓๐-
๑๒.๐๐ 

คณะอนกุรรมการประเมินสถาบนัและหลกัสตูรกายภาพบ าบดัศกึษาเอกสารหลกัฐานตามที่สถาบนั
เสนอเน้นการตรวจสอบข้อมลูความถกูต้องของเอกสารหลกัฐานท่ีสถาบนัเสนอ และสภาพการ
ด าเนินงานตามความเป็นจริง 

๑๒.๐๐-
๑๓.๐๐ 

พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

๑๓.๐๐-
๑๖.๐๐ 

คณะอนกุรรมการประเมินสถาบนัและหลกัสตูรกายภาพบ าบดัศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิจากการสุม่ตวัอยา่ง 
การสมัภาษณ์ การสงัเกตการเรียนการสอน การตรวจเยี่ยมห้องปฎิบตัิการ คลนิิก ห้องสมดุ 

 
วันที่ ๓ 

เวลา (น.) กิจกรรม 
๘.๓๐-
๑๒.๐๐ 

คณะอนกุรรมการประเมินสถาบนัและหลกัสตูรกายภาพบ าบดัน าข้อค้นพบ ข้อมลูเอกสารหลกัฐาน
ทัง้หมดมาอภิปรายร่วมกนั เพื่อวเิคราะห์สรุปผลการตรวจเยี่ยม และให้ข้อเสนอแนะ 

๑๒.๐๐-
๑๓.๐๐ 

พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

๑๓.๐๐-
๑๕.๐๐ 

คณะอนกุรรมการประเมินสถาบนัและหลกัสตูรกายภาพบ าบดัน าข้อค้นพบ ข้อมลูเอกสารหลกัฐาน
ทัง้หมดมาอภิปรายร่วมกนั เพื่อวเิคราะห์สรุปผลการตรวจเยี่ยม และให้ข้อเสนอแนะ (ตอ่) 

๑๕.๐๐-
๑๖.๐๐ 

คณะอนกุรรมการประเมินสถาบนัและหลกัสตูรกายภาพบ าบดัน าเสนอข้อสงัเกตตอ่ผู้บริหารและ
บคุลากรของสถาบนัด้วยวาจา เพื่อรับฟังความคดิเห็นและความถกูต้องของข้อมลู รวมถงึให้โอกาส
สถาบนัการศกึษาได้ชีแ้จงหากข้อมลูหรือผลการให้คะแนนยงัไมถ่กูต้อง ไมช่ดัเจน หรือไมค่รอบคลมุ ควร
ให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองจดุเดน่ ข้อที่ควรพฒันา แนวทางการพฒันา  

 
  



๕๕ 

 

 

วันท่ี ๔ 
คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบ าบัดร่วมกันจัดท ารายงานผลการ

ประเมินหลกัสตูรและสถาบนัการศกึษาสง่ให้คณะกรรมการการศกึษาวิชาชีพกายภาพบ าบดัพิจารณา ทัง้นี ้
ควรส่งรายงานภายใน 1 สปัดาห์หลังเสร็จสิน้การประเมิน ในการส่งรายงานผลการประเมินสถาบนัและ
หลกัสตูรกายภาพบ าบดั ประกอบด้วย 

1. แบบประเมินตามเกณฑ์รับรองหลกัสตูร  
2. แบบประเมินตามเกณฑ์รับรองสถาบนั  
3. บทสรุปผู้บริหาร 

 
  



๕๖ 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
สาขาวิชา/ภาควิชา................................ คณะ..............................  
วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย......................................................... 

วันท่ี ................................................ 
รายช่ือคณะกรรมการ 
ล าดับ

ที่ 

ช่ือ-นามสกุล หน้าที่ ลายเซ็นต์ 

1  ประธานอนกุรรมการ  

2  กรรมการ  

3  เหรัญญิก  

4  ผู้ชว่ยเลขานกุาร  

5  เลขานกุาร  

 
หมายเหตุ ขอให้ประธานอนกุรรมการเซ็นต์ก ากบัเอกสารท่ีจดัสง่ให้สภากายภาพบ าบดัทกุหน้า 

 
1. จดุเดน่ของหลกัสตูรและสถาบนั และแนวปฏิบตัท่ีิดี 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ตวับง่ชีท่ี้มีผลการด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ และแนวทางพฒันา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ความเห็นของอนกุรรมการประเมินสถาบนัและหลกัสตูรกายภาพบ าบดั  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 



๕๗ 

 

 

4.  ตารางสรุปคะแนนประเมิน  
 

หัวข้อประเมิน 
คะแนน 

เกณฑ์ส าคัญ เกณฑ์พัฒนา รวม 
๑. ผู้บริหารและอาจารย์กายภาพบ าบดั    
๒. การจดัการเรียนการสอนและปัจจยัเกือ้หนนุ    
๓. การฝึกปฏิบตังิานทางคลินิกกายภาพบ าบดัหรือการ

ฝึกปฏิบตังิานในสถานการณ์จริง 
   

๔. การประเมินบณัฑิต    
รวม    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



๕๙ 

 

 

 ภาคผนวก ก 
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๙๐ 

 

 

 



๙๑ 

 

 

 



๙๒ 

 

 

 
 



๙๓ 
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สกภ.๑๐ 

 

 

 

แบบค าขอความเหน็ชอบหลักสูตร 
วนัท่ี ........... เดือน .................................พ.ศ. ............. 

ข้าพเจ้า................................................................................... .......................อาย.ุ.............ปี
อยู่บ้านเลขท่ี...................................ตรอก/ซอย...................................................ถนน.........................
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั..............................
รหสัไปรษณีย์......................................โทรศพัท์..........................................โทรสาร..............................
ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์........................................................................................................................ 
เป็นผู้จดัตัง้/ผู้ด าเนินการ/ผู้บริหารสถาบนัซึ่งเป็นเจ้าของหลกัสตูรช่ือ.................................. ...................
สถาบนัวิชาชีพกายภาพบ าบดัช่ือ.......................................................................................................... 
ตัง้อยู่เลขท่ี...............................ตรอก/ซอย ............... .....................ถนน.................. .........................
ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.......................................
รหสัไปรษณีย์ ..............................โทรศพัท์....................................... โทรสาร.......................................
ข้าพเจ้าขอย่ืนค าขอตอ่สภากายภาพบ าบดั เพ่ือขอความเห็นชอบหลกัสตูรช่ือ........................................... 
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดงันี ้

๑. หลกัฐานประกอบค าขอ 
๑.๑  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ ย่ืนค าขอ 
๑.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานท่ีตัง้สถาบนั 
๑.๓  หลกัฐานการเป็นผู้จดัตัง้/ผู้ด าเนินการ/ผู้บริหารสถาบนั 

๒. เอกสารหลกัสตูรพร้อมแผน่บนัทกึข้อมลู จ านวน  ๗  ชดุ  
๓. เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี).............................................................................................. 
๔. คา่ธรรมเนียม จ านวน.................................บาท (............................................................) 

  เงินสด  อ่ืน ๆ ..............................เลขท่ี...................................................................... 
     ลงช่ือ ................................................................ผู้ ย่ืนค าขอ 
              (..............................................................) 
หมายเหตุ  ให้ท าเคร่ืองหมาย “/” ในช่อง      ตามท่ีต้องการแจ้ง หรือขีดฆา่ค าหรือข้อความท่ีไมใ่ช้ 

 

ภาคผนวก ง 
แบบฟอร์มในการย่ืนขอรับการพจิารณา 



๑๑๔ 

 

 

 
สกภ.๑๑ 

 

 

แบบค าขอความเหน็ชอบการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงหลักสูตร 

     วนัท่ี ........... เดือน .................................พ.ศ. ............. 
ข้าพเจ้า...............................................................................................................อาย.ุ............................ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี.......................................ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................................ 
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั.................................................... 
รหสัไปรษณีย์ ....................................โทรศพัท์.............................................โทรสาร................................................... 
ไปรษณีย์อิเลค็ทรอนิกส์.............................................................................................................................................. 
เป็นผู้จดัตัง้/ผู้ด าเนินการ/ผู้บริหารสถาบนั ซึง่เป็นเจ้าของหลกัสตูรช่ือ............................................................................ 
สถาบนัวิชาชีพกายภาพบ าบดัช่ือ................................................................................................................................
ตัง้อยูเ่ลขที่.........................................ตรอก/ซอย .................................................ถนน...............................................
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั...........................................
รหสัไปรษณีย์ ....................................โทรศพัท์.....................................โทรสาร........................................................... 
ซึง่สภากายภาพบ าบดัได้ให้ความเห็นชอบ / รับรองหลกัสตูร.......................................................................................... 
ตามประกาศของสภากายภาพบ าบดั ลงวนัท่ี..................เดือน................................พ.ศ. .....................แล้วนัน้ 
 ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอความเห็นชอบการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรดังกล่าว โดยมีเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดงันี ้

๑. หลกัฐานประกอบค าขอ 
๑.๑  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้ยื่นค าขอ 
๑.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานท่ีตัง้สถาบนั 
๑.๓  หลกัฐานการเป็นผู้จดัตัง้/ผู้ด าเนินการ/ผู้บริหารสถาบนั 

๒. เอกสารหลกัสตูรที่ขอแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลีย่นแปลงหลกัสตูรพร้อมเอกสารเปรียบเทยีบกบัหลกัสตูรเดิม
และแผน่บนัทกึข้อมลู จ านวน  ๗  ชดุ 

๓. คา่ธรรมเนียม จ านวน.....................................บาท (......................................................................) 
   เงินสด     อื่น ๆ ...............................เลขท่ี..................................................................... 

 
ลงช่ือ ................................................................ผู้ยื่นค าขอ 

            (...............................................................) 
หมายเหตุ  ให้ท าเคร่ืองหมาย “/” ในช่อง      ตามทีต้่องการแจ้ง หรือขีดฆา่ค า หรือข้อความที่ไมใ่ช้ 



๑๑๕ 

 

 

สกภ.๑๒ 

 

 
 
 

แบบค าขอรับรองสถาบัน 
 

     วนัท่ี ........... เดือน .................................พ.ศ. ............. 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................อาย.ุ...............................ปี

อยูบ้่านเลขท่ี.......................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน......................................................
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั...................................................
รหสัไปรษณีย์ ....................................โทรศพัท์...............................................โทรสาร.................................................
ไปรษณีย์อิเลค็ทรอนิกส์.............................................................................................................................................. 
เป็นผู้จดัตัง้/ผู้ด าเนินการ/ผู้บริหาร ของสถาบนัวชิาชีพกายภาพบ าบดัช่ือ.............................................................ตัง้อยู่
เลขที่........................................ตรอก/ซอย ......................................ถนน........................................................ต าบล/
แขวง...........................................อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั....................................................
รหสัไปรษณีย์ ....................................โทรศพัท์.............................................โทรสาร.................................................. 
มีความประสงค์ขอยื่นค าขอรับรองสถาบนัดงักลา่ว พร้อมหลกัฐานประกอบการพิจารณา คอื 
๑. หลกัฐานประกอบค าขอ 

๑.๑ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอ จ านวน  ๑  ฉบบั 
๑.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานท่ีตัง้สถาบนั    จ านวน  ๑  ฉบบั 
๑.๓ หลกัฐานการเป็นผู้จดัตัง้/ผู้ด าเนนิการ/ผู้บริหารสถาบนั   จ านวน  ๑  ฉบบั 

๒. รายงานเพื่อการขอรับรองสถาบนัพร้อมแผน่บนัทกึข้อมลู    จ านวน  ๗  ชดุ 
๓. เอกสารแสดงแหลง่ฝึกปฏิบตัิงานของสถาบนั  จ านวน  ๗  ชดุ 
๔. เอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)       จ านวน  ๗  ชดุ 

  ๔.๑........................................................................................................................................................ 
  ๔.๒........................................................................................................................................................ 
  ๔.๓........................................................................................................................................................ 
๕. คา่ธรรมเนียม คา่รับรองสถาบนั จ านวน..............................บาท (...................................................................) 
เงินสด   อื่น ๆ..............................................เลขที่...................................................................... 
๖. ส าหรับสถาบนัท่ีเปิดด าเนินการใหมใ่ห้มีหลกัฐานประกอบเพิ่มเติม พร้อมแผน่บนัทกึข้อมลู รายการละ ๑ ชดุ ดงันี ้

๖.๑  หลกัฐานท่ีแสดงข้อตกลงเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ ๘ ปี กบัสถาบนัอื่นซึง่ท าหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน า รวมถงึให้ความช่วยเหลอืและดแูลในการจดัการศกึษาแก่สถาบนัของผู้ยื่นค าขอ 

๖.๒  รายละเอียดแบบแปลน แผนผงั อาคารสถานท่ีของสถาบนัและสิง่ปลกูสร้างที่อยูบ่ริเวณใกล้เคียง 



๑๑๖ 

 

 

๖.๓ กรณีแหลง่ฝึกปฏิบตัิงานในวิชาชีพกายภาพบ าบดัมใิชเ่ป็นของสถาบนั จะต้องมีหนงัสอืรับรองหรือหนงัสอื
ยินยอมให้ใช้สถานท่ีเป็นแหลง่ฝึกปฏิบตัิงานจากผู้ รับผิดชอบ  

 
 

ลงช่ือ ................................................................ผู้ยื่นค าขอ 
             (...............................................................) 
 
 

หมายเหตุ ๑. กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นสว่นราชการไมต้่องแนบส าเนาทะเบียนบ้านตาม ๑.๒ 
  ๒. ให้ท าเคร่ืองหมาย “/” ในช่อง       ตามที่ต้องการแจ้ง หรือขีดฆา่ค า หรือข้อความที่ไมใ่ช้  



๑๑๗ 

 

 
 



๑๑๘ 

 

 

ภาคผนวก จ 
มคอ.๑ รายละเอียดเนือ้หาสาระส าคัญของสาขาวิชากายภาพบ าบัด 

รายละเอียดเนือ้หาสาระส าคัญของสาขาวิชากายภาพบ าบัด (มคอ.๑ หน้า ๓-๖) 
เนือ้หาสาระส าคญัของสาขากายภาพบ าบดัประกอบด้วยองค์ความรู้ (Body of Knowledge) 

ท่ีจะมีการปรับเปล่ียนตามความก้าวหน้าของวิชาการและวิชาชีพ โดยประกอบด้วยความรู้ ๕ ด้าน 
ดงัตอ่ไปนี ้

 
๘.๑ ความรู้ด้านศาสตร์ท่ีเป็นพืน้ฐานของชีวิตหรือความรู้ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ 

สงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจิตวิทยาทัว่ไป 
 

๘.๒ ความรู้พืน้ฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือความรู้พืน้ฐานวิชาชีพ ได้แก่ 
 ๑)  กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 
 ๒)  ประสาทกายวิภาคศาสตร์ (Neuroanatomy) 
 ๓)  สรีรวิทยา (Physiology) 
 ๔)  ชีวกลศาสตร์ (Biomechanics) 
 ๕)  การควบคมุและการเรียนรู้การเคล่ือนไหว (Motor control and learning) 
 ๖) สรีรวิทยาของการออกก าลงักาย (Exercise physiology) 
 ๗)  พยาธิวิทยา (Pathology) พยาธิก าเนิด (Pathogenesis) และพยาธิสรีรวิทยา

(Pathophysiology)  
 ๘)  จลุชีววิทยา (Microbiology) ชีวเคมีคลินิก (Clinical biochemistry) 
 ๙)  ภมูิคุ้มกนัวิทยา (Immunology) 
 ๑๐)  จิตวิทยาหรือจิตเวชศาสตร์ (Psychology or psychiatry)  
 ๑๑)  เภสชัวิทยาพืน้ฐาน (Basic pharmacology)  
 ๑๒)  รังสีวินิจฉยัพืน้ฐาน (Basic diagnostic radiology) 
 ๑๓)  การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร (Laboratory tests) 
 ๑๔)  การชว่ยฟืน้คืนชีพ (Resuscitation)  

 
๘.๓ ความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพกายภาพบ าบัดได้แก่ 

 ๑)  การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของมนษุย์ (Human movement analysis) 
 ๒)  กระบวนการคดิและตดัสินใจทางคลินิก (Clinical reasoning process) 



๑๑๙ 

 

 

 ๓)  การตรวจประเมิน วินิจฉยัทางกายภาพบ าบดั (Physical therapy evaluation and 
diagnosis) 

 ๔)  การวดัมมุการเคล่ือนไหวและการวดัก าลงักล้ามเนือ้ (Range of motion and muscle 
testing) 

 ๕)  การรักษาด้วยการออกก าลงักาย (Therapeutic exercise) 
 ๖)  การขยบั ดดั ดงึ ข้อตอ่ (Joint mobilization and manipulation) 
 ๗)  การนวดเพ่ือการรักษา รวมทัง้การนวดแผนไทย(Therapeutic massageincluding Thai 

massage) 
 ๘)  การขยบัเส้นประสาท (Nerve mobilization) 
 ๙)  การพนัผ้ายืดและการพนัเทป (Bandaging and taping) 
 ๑๐)  เทคนิคการเคล่ือนย้ายและการฝึกเดนิ (Transfer techniques and ambulation) 
 ๑๑)  ธาราบ าบดั (Hydrotherapy) 
 ๑๒)  การระบายเสมหะจากทางเดินหายใจ (Airway clearance therapy)  
 ๑๓)  การเพิ่มปริมาตรปอด (Lung expansion therapy)  
 ๑๔)  การบ าบดัการหายใจด้วยแรงดนับวก (Positive pressure breathing therapy)   
 ๑๕)  การบ าบดัด้วยการควบคมุแบบแผนการหายใจ (Breathing pattern control 

therapy) 
 ๑๖) การขยบัผนงัทรวงอก (Chest mobilization) 
 ๑๗)  การรักษาด้วยความร้อนและเย็น (Therapeutic heat and cold) 
 ๑๘)  การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrotherapy) 
 ๑๙)  การวินิจฉยัด้วยไฟฟ้า (Electrodiagnosis)  
 ๒๐)  การรักษาด้วยเคร่ืองผลิตคล่ืนเหนือเสียง (Ultrasonic therapy) 
 ๒๑)  การรักษาด้วยเคร่ืองผลิตแสงเลเซอร์ก าลงัต ่า (Low power laser therapy)  
 ๒๒)  การรักษาด้วยเคร่ืองมืออ่ืนๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองเคร่ืองมือ

กายภาพบ าบดั 
 ๒๓)  การใช้สญัญาณปอ้นกลบัทางชีวภาพ (Biofeedback) 
 ๒๔)  กายอปุกรณ์เสริม กายอปุกรณ์เทียม และเคร่ืองชว่ยการเคล่ือนไหว (Prosthesis, 

orthotics and assistive devices) 
 ๒๕)  การปอ้งกนัโรคหรือการบาดเจ็บ (Prevention of disease or trauma) 
 ๒๖)  การสง่เสริมสขุภาพ (Health promotion) 
 ๒๗)  การยศาสตร์ (Ergonomics) 



๑๒๐ 

 

 

 ๒๘)  กายภาพบ าบดัในระบบกระดกูและกล้ามเนือ้ (Musculoskeletal physical therapy) 
 ๒๙) กายภาพบ าบดัในระบบประสาท (Neurological physical therapy) 
 ๓๐) กายภาพบ าบดัในระบบไหลเวียนเลือดและการหายใจ (Respiratory and circulatory 

physical therapy)  
 ๓๑) กายภาพบ าบดัเดก็ (Pediatric physical therapy) 
 ๓๒)  กายภาพบ าบดัผู้สงูอายุ (Geriatric physical therapy) 
 ๓๓)  กายภาพบ าบดัสขุภาพสตรี (Women’s health physical therapy) 
 ๓๔)  กายภาพบ าบดัชมุชน (Community physical therapy) 
 ๓๕)  กายภาพบ าบดัทางการกีฬา (Sport physical therapy) 
 ๓๖)  กายภาพบ าบดัในภาวะเฉพาะ ได้แก่ แผลไฟไหม้ น า้ร้อนลวก มะเร็ง ไตวายเรือ้รัง 

Metabolic syndrome, AIDS, hepatic disease (Physical therapy in specific 
conditions i.e., burn, cancer, chronic renal failure, metabolic syndrome, 
AIDS, hepatic disease)  

 
หมายเหต ุหลกัสตูรอาจจดัให้มีเนือ้หากายภาพบ าบดัในกลุม่เฉพาะอ่ืนๆ ในหลกัสตูร เชน่ 
 ๓๗)  กายภาพบ าบดัส าหรับความงาม (Aesthetic physical therapy) 
 ๓๘)  กายภาพบ าบดัในผู้ ป่วยระยะสดุท้าย (Hospice physical therapy) 
 ๓๙)  กายภาพบ าบดัในผู้ ป่วยท่ีมีความผิดปกติของระบบเวสตบิลูาร์ (Physical therapy in 

vestibular disorders) 
 

๘.๔ ความรู้ด้านระบบสุขภาพ ความรู้ด้านการจัดการและการบริหารงานเบือ้งต้นของ
ระบบการบริการกายภาพบ าบัด 

 ๑)  สขุภาวะและปัญหาสขุภาพของคนไทย (Well-being and health problems in 
Thais) 

 ๒)  ระบาดวิทยาพืน้ฐาน (Basic epidemiology) 
 ๓)  ระบบบริการสขุภาพและการควบคมุมาตรฐานการบริการในประเทศไทย (Health 

service system and accreditation in Thailand) 
 ๔)  เศรษฐศาสตร์สขุภาพเบือ้งต้น (Fundamental health economics) 
 ๕)  หลกัการบริหารงานเบือ้งต้น (Fundamental administration) 
 ๖)  การบริหารจดัการโครงการ (Project management) 



๑๒๑ 

 

 

 ๗)  การบริหารจดัการคลินิกกายภาพบ าบดัหรือการเป็นผู้ประกอบการ (Physical 
therapy clinic management or entrepreneurships)  

 ๘)  หลกัการสร้างสมัพนัธภาพและการส่ือสาร (Interpersonal relationship and 
communication) 

 ๙)  การผลิตส่ือประกอบการแลกเปล่ียนความรู้ ได้แก่ แผน่ภาพสไลด์ แผน่พบั และ
โปสเตอร์ (Media production for knowledge sharing i.e., slide, leaflet, poster) 

 ๑๐)  พระราชบญัญตัิวิชาชีพกายภาพบ าบดั พ.ศ.๒๕๔๗ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ประกอบวิชาชีพ (Physical Therapy Act and Laws associated to practices) 

 ๑๑)  พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล (Health facility act) 
 ๑๒)  จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional ethics) 
 ๑๓)  พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาต ิ(National Health Act) 
 ๑๔)  ค าประกาศสิทธิผู้ ป่วย (Declaration of Patient’s Rights) 

 
๘.๕ ความรู้ด้านการวิจัยและการตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 ๑)  ระเบียบวิธีการวิจยั (Research methodology)  
 ๒)  จริยธรรมการวิจยั (Research ethics) 
 ๓)  การสืบค้น ประเมิน และเลือกใช้ข้อมลูอยา่งเป็นระบบ (Systematic searching, 

appraisal and selection of information) 
 ๔)  สถิตพืิน้ฐาน (Basic statistics) 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๒ 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ความสามารถขัน้พืน้ฐานของผู้ประกอบวชิาชีพกายภาพบ าบัด 

(competency) 

 



๑๒๓ 

 

 

 



๑๒๔ 

 

 

 
 



๑๒๕ 

 

 

 
 



๑๒๖ 

 

 

 
 



๑๒๗ 

 

 

 



๑๒๘ 

 

 

 
 



๑๒๙ 

 

 

 
 



๑๓๐ 

 

 

 


