
ข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การออกหนังสืออนุมตัิหรือวฒุิบตัร 

แสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดสาขาต่าง ๆ 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๔)  (ค)  (ญ)  และมาตรา  ๓๑  และโดยความเห็นชอบ
จากสภานายกพิเศษตามมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  คณะกรรมการสภากายภาพบ าบัดจึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ
อนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดสาขาต่าง  ๆ   
พ.ศ.  ๒๕๖๕”   

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ

อนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดสาขาต่าง ๆ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“ราชวิทยาลัย”  หมายความว่า  ราชวิทยาลัยกายภาพบ าบัดแห่งประเทศไทย 
“หนังสืออนุมัติ”  หมายความว่า  หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางในการ

ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด  ซึ่งสภากายภาพบ าบัดออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในวิชาชีพ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ 

“วุฒิบัตร”  หมายความว่า  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางในวชิาชีพกายภาพบ าบดัขัน้สงู   
ซึ่งสภากายภาพบ าบัดออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม
กายภาพบ าบัดขั้นสูงระดับวุฒิบัตรตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ 

“การฝึกอบรม”  หมายความว่า  การบริหาร  การจัดการการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม
กายภาพบ าบัดขั้นสูงระดับวุฒิบัตร  ตามข้อบังคับนี้ 

“การสอบ”  หมายความว่า  การสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้
ความช านาญเฉพาะทางในวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภากายภาพบ าบัด 
“คณะอนุกรรมการสอบ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการสอบความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด  เพ่ือรับหนังสืออนุมัติในแต่ละสาขาที่ราชวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



“คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ 
สอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด  เพ่ือมีสิทธิสอบรับวุฒิบัตรในแต่ละสาขาที่  
ราชวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

“คณะผู้บริหารราชวิทยาลัย”  หมายความว่า  คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยกายภาพบ าบัด 
แห่งประเทศไทย 

“เลขาธิการราชวิทยาลัย”  หมายความว่า  เลขาธิการราชวิทยาลัยกายภาพบ าบัดแห่งประเทศไทย 
“สถาบันฝึกอบรม”  หมายความว่า  สถาบันที่ท าการฝึกอบรม  ได้แก่  สถาบันหลัก  สถาบันรว่มผลติ

และแหล่งฝึก  ที่คณะกรรมการรับรอง 
“สถาบันหลัก”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการประกาศให้เป็นสถาบันหลัก  

เพ่ือฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมกายภาพบ าบัดขั้นสูงระดับวุฒิบัตร   โดยสามารถจัดการสอนและ
ฝึกอบรมร่วมกับสถาบันร่วมผลิต 

“สถาบันร่วมผลิต”  หมายความว่า  สถาบันที่คณะกรรมการประกาศให้เป็นสถาบันร่วมผลิต  
เพื่อท าหน้าที่ร่วมฝึกอบรมและเอื้อ  อ านวย  การฝึกอบรมกายภาพบ าบัดขั้นสูงระดับวุฒิบัตร 

“แหล่งฝึก”  หมายความว่า  โรงพยาบาล  หน่วยบริการ  สถานพยาบาล  องค์การหรือสถานที่ 
ที่คณะกรรมการประกาศให้เป็นแหล่งฝึกอบรมกายภาพบ าบัดขั้นสูงระดับวุฒิบัตรในภาคปฏิบัติ 

ข้อ ๕ ให้นายกสภากายภาพบ าบัดเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอ านาจออกระเบียบ
และประกาศ  เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้ 

ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ  หรือมีกรณีที่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้   หรือในกรณีที่มี
ปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้นายกสภากายภาพบ าบัดเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 
สาขาที่ออกหนังสืออนุมตัิหรือวฒุิบตัร 

 
 

ข้อ ๖ สภากายภาพบ าบัด  จะออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรในแต่ละสาขา  ดังนี้   
(๑) สาขากายภาพบ าบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
(๒) สาขากายภาพบ าบัดในระบบประสาท 
(๓) สาขากายภาพบ าบัดในเด็ก 
(๔) สาขากายภาพบ าบัดระบบหายใจ  หัวใจและหลอดเลือด   
(๕) สาขากายภาพบ าบัดการกีฬา   
(๖) สาขากายภาพบ าบัดในผู้สูงอายุ   
(๗) สาขากายภาพบ าบัดชุมชน   
การปรับปรุงชื่อสาขา  การเพ่ิมเติมหรือยกเลิกสาขาให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ   

โดยออกเป็นประกาศสภากายภาพบ าบัด 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



หมวด  ๒ 
การฝึกอบรมและการจดัหลกัสูตรฝกึอบรม 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การฝึกอบรมเพื่อรับวฒุิบัตร 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม  จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
(๒) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดไม่น้อยกว่าสามปี   
(๓) ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ก าหนด

ตามข้อ  ๖  ซึ่งหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้องรับรอง  หรือส าเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนยีบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงจากหลักสูตรที่ราชวิทยาลัยรับรองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  หรือเป็นผู้มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   

(๔) เป็นสมาชิกวิสามัญของราชวิทยาลัย 
(๕) มีคุณสมบัติอื่น ๆ  ตามที่ราชวิทยาลัยประกาศก าหนด 
ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม  ให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการราชวิทยาลัยตามแบบที่  

ราชวิทยาลัยประกาศก าหนด  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ดังนี้ 
(๑) หลักฐานแสดงคุณสมบัติตามข้อ  ๗ 
(๒) ภาพถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป  ซึ่งถ่ายไว้

ไม่เกิน  ๖  เดือน 
(๓) หนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดที่อนุมัติให้เข้าฝึกอบรม  (ถ้ามี) 
(๔) หลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัคร  หากเห็นว่า

ถูกต้องครบถ้วนให้เสนอสถาบันหลักพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิที่จะได้รับการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์    
วิธีการ  และเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยประกาศก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๐ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในสาขาใดจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในสาขานั้นให้ครบตามหลักสูตร
ของสถาบันหลัก 

ส่วนที ่ ๒ 
การจดัหลักสตูรฝกึอบรม 

 
 

ข้อ ๑๑ สถาบันฝึกอบรม  จะต้องจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมจ านวนหน่วยกิต  รวมไม่น้อยกว่า   
๙๒  หน่วยกิต  และมีระยะเวลาการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  ๓  ปี   

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



ทั้งนี้  หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ใดมีเหตจุ าเป็นไมส่ามารถฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องได้  ให้สถาบนั
หลักเสนอเรื่องไปยังเลขาธิการราชวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบและพิจารณาให้พักการฝึกอบรม  เฉพาะกรณีที่
ผู้นั้นได้สิ้นสุดการฝึกอบรมในปีที่   ๑  แล้วโดยระยะเวลาการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้นต้องไม่ เกิน  ๘  ปี  
นับตั้งแต่วันที่เริ่มเข้ารับการฝึกอบรมครั้งแรก 

ข้อ ๑๒ หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย 
(๑) ภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต  หรือ  ๒๗๐  ชั่วโมง 
(๒) ภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า  ๕๐  หน่วยกิต  หรือ  ๓,๐๐๐  ชั่วโมง  และจะต้องฝึกปฏิบัติ 

ในแหล่งฝึกที่มีคุณสมบัติและมีภาระงานของสาขานั้น 
(๓) การวิจัยต้องบูรณาการกับการปฏิบัติไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต  รายละเอียดของหลักสูตร

การฝึกอบรม  การฝึกอบรมและสถาบันฝึกอบรม  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ราชวิทยาลัยประกาศก าหนด  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

หมวด  ๓ 
การยื่นค าขอหนงัสืออนุมตัหิรือวุฒบิัตร 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การยื่นขอรบัหนังสืออนุมตั ิ

 
 

ข้อ ๑๓ ผู้ที่มีสิทธิยื่นค าขอหนังสืออนุมัติจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
(๒) ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  หรือปริญญาเอกตรงสาขา  หรือสาขาที่เกี่ยวเนื่องกบั

ที่ขอหนังสืออนุมัติหรือส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจากหลักสูตรที่ราชวิทยาลัย
รับรองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  หรือเป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัย
ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   

(๓) เป็นสมาชิกวิสามัญของราชวิทยาลัย 
(๔) ผ่านการสอบความรู้ตามที่ราชวิทยาลัยประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
(๕) นอกจากคุณสมบัติตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ผู้มีสิทธิยื่นค าขอหนังสืออนุมัติจะต้องมี

คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง  ดังนี้ 
 (ก) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดไม่น้อยกว่าสิบปี   และมี

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานด้านกายภาพบ าบัดในสาขาที่จะขอหนังสืออนุมัติไม่น้อยกว่าสี่พันชั่วโมง 
 (ข) ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากสถาบันต่างประเทศที่ราชวิทยาลัยรับรอง   

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและจะต้องมีลักษณะและปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือการสอบ  
และรับหนังสืออนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยประกาศก าหนด 

(๖) มีคุณสมบัติอื่น ๆ  ตามที่ราชวิทยาลัยประกาศก าหนด   

้หนา   ๖๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



ส่วนที่  ๒ 
การยื่นขอรบัวฒุิบตัร 

 
 

ข้อ ๑๔ ผู้มีสิทธิยื่นค าขอวุฒิบัตรจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
(๒) มีหลักฐานการส าเร็จหลักสูตรฝึกอบรมกายภาพบ าบัดขั้นสูงระดับวุฒิบัตร 

หมวด  ๔ 
การสอบและการออกหนังสอือนุมตัิหรือวฒุิบตัร 

 
 

ข้อ ๑๕ ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร  ให้ยื่นค าขอสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติ
หรือวุฒิบัตรพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศสมัครสอบ  และช าระค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบ   

ข้อ ๑๖ ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยรวบรวมและตรวจสอบค าขอสอบและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  ให้เสนอคณะอนุกรรมการสอบหรือคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 
ในแต่ละสาขาเพ่ือตรวจสอบ  กรณียื่นขอสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรผู้ยื่นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียน 
ของราชวิทยาลัย 

ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า  ไม่ปรากฏชื่อ  ชื่อไม่ตรงหรือสาขาที่ขอสอบไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ใน
ทะเบียน  ให้ถือว่าผู้ยื่นไม่มีสิทธิในการสอบครั้งนั้น 

ข้อ ๑๗ เมื่อคณะอนุกรรมการสอบหรือคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบพิจารณาเห็นชอบ
คุณสมบัติครบถ้วนแล้ว  ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 

ข้อ ๑๘ การสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรให้เป็นไปตามที่ราชวิทยาลัยประกาศก าหนด
โดยจัดให้มีการสอบ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสอบข้อเขียน 
(๒) การสอบปากเปล่า 
(๓) การสอบอื่น ๆ  ตามที่พิจารณาเห็นสมควร   
ข้อ ๑๙ กรณีการรับหนังสืออนุมัติให้ยกเว้นการสอบข้อเขียน  โดยให้สอบปากเปล่าหรือ 

การสอบอื่น ๆ  ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบในสาขานั้นเห็นสมควร  ผู้ยื่นขอหนังสืออนุมัติ
ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

(๑) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีประสบการณ์ในการสอน  หรือให้การฝึกอบรมในสาขานั้นใน
สถาบันที่สภากายภาพบ าบัดรับรองมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดปี  หลังผ่านการศึกษาระดับหลัง
ปริญญากายภาพบ าบัดบัณฑิต 

้หนา   ๖๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



(๒) เป็นอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์ในการสอน  หรือให้การฝึกอบรมในสาขานั้นในสถาบัน
ที่สภากายภาพบ าบัดรับรองมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี   หลังผ่านการศึกษาระดับหลังปริญญา
กายภาพบ าบัดบัณฑิต 

(๓) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือเทียบเท่าแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ าบัดในสาขานั้นจากสถาบันในต่างประเทศที่สภากายภาพบ าบัดรับรอง  เพ่ือการสมัครสอบ  
เป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดในสาขานั้น   และมีประสบการณ์ในการสอน   
หรือให้การฝึกอบรมในสาขานั้นในสถาบันที่สภากายภาพบ าบัดรับรองมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี
หลังได้รับวุฒิบัตรหรือเทียบเท่าจากต่างประเทศ 

ข้อ ๒๐ ผู้ยื่นค าขอหนังสืออนุมัติตามข้อ  ๑๙  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  
ตามที่คณะอนุกรรมการสอบสาขานั้น ๆ  ก าหนด  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนด   
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย  และอนุมัติจากคณะกรรมการ 

ข้อ ๒๑ การยื่นขอหนังสืออนุมัติของผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๙  จะต้องสอบเพ่ือรับหนังสือ
อนุมัติให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาสิบปีนับตั้งแต่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ 

ข้อ ๒๒ กรณีการสอบข้อเขียนตามข้อ  ๑๘  (๑)  การสอบปากเปล่าตามข้อ  ๑๘  (๒)   
และการสอบอื่น ๆ  ตามข้อ  ๑๘  (๓)  ให้เก็บสะสมไว้ได้ในระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ประกาศ 
ผลสอบผ่านครั้งแรก 

ข้อ ๒๓ ในการสอบครั้งใด  หากมีความจ าเป็น  คณะอนุกรรมการสอบอาจเสนอราชวิทยาลัย
ให้มีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น  หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาช่วยด าเนินการสอบ 
เป็นคราว ๆ  ไป 

ข้อ ๒๔ การสอบให้จัดอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  แต่ไม่เกิน  ๒  ครั้ง  เว้นแต่คณะอนุกรรมการ
สอบหรือคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของแต่ละสาขาต้องการให้มีการสอบต่างไปจากที่ก าหนด  
ให้เสนอขออนุมัติจากคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยเป็นคราว ๆ  ไป 

ข้อ ๒๕ การตัดสินผลการสอบ  ผู้สอบจะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยก าหนด   
โดยคณะอนุกรรมการสอบหรือคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของแต่ละสาขาจะต้องรายงานผลการสอบ 
ให้ราชวิทยาลัยทราบ  เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและให้ราชวิทยาลัยออกหนังสืออนุมัติ 
หรือวุฒิบัตรแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๖ ในการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบตัรให้เป็นไปตามแบบที่สภากายภาพบ าบัดประกาศ
ก าหนด 

หมวด  ๕ 
คณะอนกุรรมการสอบและคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบ 

 
 

้หนา   ๖๔
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ข้อ ๒๗ ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบและคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขาต่าง ๆ  ตามสาขาที่ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร 

หากสาขาใดซ้ ากันจะแต่งตั้งเฉพาะคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพียงคณะเดียว   
เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทั้งในเรื่องการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรในสาขานั้น ๆ  ก็ได้ 

ข้อ ๒๘ ในการสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดเพ่ือรับหนังสือ
อนุมัติหรือวุฒิบัตร  ให้มีคณะอนุกรรมการสอบและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบในแต่ละสาขา  
แล้วแต่กรณี  ซึ่งคณะอนุกรรมการประกอบด้วย  ประธานคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ  
มีจ านวนสาขาละไม่น้อยกว่าสามคน  แต่ไม่เกินสิบคน 

ให้ประธานเลือกอนุกรรมการจ านวนหนึ่งคน  เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการ 
ข้อ ๒๙ คณะอนุกรรมการสอบและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
(๒) ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขานั้น ๆ   หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสภากายภาพบ าบัด  

หรือสาขาที่สภากายภาพบ าบัดก าหนด 
(๓) ปฏิบัติงานหรือท าการสอนในสาขานั้น ๆ  หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ดปี  และขณะ

เสนอแต่งตั้งยังคงปฏิบัติงานในสาขานั้นอยู่   ระยะเวลาดังกล่าวนั้นอาจให้รวมถึงระยะเวลาที่เข้ารับ 
การฝึกอบรมเพื่อขอรับวุฒิบัตรด้วย   

(๔) มีผลงานทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความเป็นเลิศทางการ
ปฏิบัติด้านกายภาพบ าบัดในสาขานั้น ๆ   

(๕) เป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบัดอันดี  และไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิด 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

(๖) มีคุณสมบัติอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการสภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด 
ข้อ ๓๐ วาระของคณะอนุกรรมการสอบแต่ละสาขา  ให้เป็นไปตามวาระการสอบแต่ละครั้ง  

โดยอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ  ให้มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละห้าปี  และอาจ

ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้   
ข้อ ๓๑ นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ  คณะอนุกรรมการสอบและคณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบ  จะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พ้นจากการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



(๔) คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง  โดยอนุมัติสภากายภาพบ าบัด 
ข้อ ๓๒ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบมีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) วางเป้าหมายการฝึกอบรมสาขานั้น  เพื่อเสนอราชวิทยาลัย 
(๒) ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมสาขานั้น  เพื่อเสนอราชวิทยาลัย 
(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการฝึกอบรมและการปฏิบัติงานสาขานั้น   

เพื่อเสนอราชวิทยาลัย 
(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันที่ให้การฝึกอบรมสาขานั้น  เพ่ือเสนอราชวิทยาลัย  

ทั้งนี้  การรับรองสถาบันฝึกอบรม  สถาบันหลัก  สถาบันร่วมผลิต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
เงื่อนไขที่ก าหนดในระเบียบราชวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบสภากายภาพบ าบัด 

(๕) ประเมินคุณภาพของสถาบันที่ท าการฝึกอบรมสาขานั้น  เพ่ือเสนอให้ราชวิทยาลัยและ 
สภากายภาพบ าบัดพิจารณาให้การรับรอง  การประเมินคุณภาพดังกล่าวให้ด าเนินการอย่างน้อยทุก ๆ  ห้าปี 

(๖) ประเมินคุณสมบัติและพิจารณาการอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ 
หรือวุฒิบัตรของผู้ยื่นค าขอเพื่อขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร  ตามแต่กรณี 

(๗) ก ากับการด าเนินการสอบ  ตัดสินผลการสอบ  และรายงานผลการสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ
หรือวุฒิบัตรต่อราชวิทยาลัย 

(๘) ติดตามผล  ด าเนินการแก้ปัญหาการฝึกอบรมสาขานั้น  พร้อมทั้งให้เสนอแนะการฝึกอบรม
ต่อราชวิทยาลัย 

(๙) ควบคุม  ก ากับดูแล  เพ่ือให้การฝึกอบรมสาขานั้นด าเนินไปตามเป้าหมายที่ราชวิทยาลัย
ก าหนด 

(๑๐) พิจารณาการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกายภาพบ าบัดชั้นสูงของสาขานั้น   
เพื่อเสนอต่อราชวิทยาลัยและสภากายภาพบ าบัด 

(๑๑) คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมสาขานั้น  ร่วมกับสถาบันหลักตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

หมวด  ๖ 
อักษรย่อของหนังสืออนุมตัหิรือวุฒบิัตร 

 
 

ข้อ ๓๓ อกภ.  หมายความว่า  หนังสืออนมุัตเิกีย่วกบัความรู ้ ความช านาญในวิชาชีพกายภาพบ าบดั 
ข้อ ๓๔ วกภ.  หมายความว่า  วุฒิบัตรเกีย่วกับความรู้  ความช านาญในวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

หมวด  ๗ 
การแปลหนังสืออนุมตัหิรือวฒุิบตัร 

 
 

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรมีความประสงค์จะขอให้ราชวิทยาลัยแปลหนังสือ
อนุมัติหรือวุฒิบัตรเป็นภาษาอังกฤษ  ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการราชวิทยาลัยตามแบบที่ราชวิทยาลัย
ประกาศก าหนด  พร้อมด้วยหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) ส าเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรที่ประสงค์จะให้แปล 
(๒) ค่าธรรมเนียม   
(๓) หลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ข้อ ๓๖ เมื่อเลขาธิการราชวิทยาลัยได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว  ให้ด าเนินการออกใบแปลหนังสือ

อนุมัติหรือวุฒิบัตรตามแบบที่สภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด 

หมวด  ๘ 
ค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ ๓๗ ค่าธรรมเนียมให้เรียกเก็บ  ดังนี้   
(1) ค่าธรรมเนียมในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร  ครั้งละ  ๑๐,๐๐๐  บาท   
(2) ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร  ฉบับละ  ๕๐๐  บาท   
(3) ค่าธรรมเนียมในการแปลหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร  ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 

หมวด  ๙ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๓๘ ในระยะเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการพิจารณาออกหนังสืออนุมัติตามข้อบังคับนี้ให้แก่   
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสอบความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดเพ่ือรับหนังสืออนุมัติในแต่ละสาขา   (ชุดพิเศษ)  ของวิทยาลัย
กายภาพบ าบัดแห่งประเทศไทยตามค าสั่งสภากายภาพบ าบัด  ท่ี  ๔๔/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓   
ค าสั่งสภากายภาพบ าบัด  ท่ี  ๕๑/๒๕๖๓  ลงวันที่   ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓  และค าสั่งสภากายภาพบ าบัด 
ท่ี  ๑๖/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่จะประกาศการสมัครสอบครั้งแรก 
ตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๓๙ ให้บรรดาระเบียบ  ประกาศ  และค าสั่งต่าง ๆ  ของสภากายภาพบ าบัดที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการของวิทยาลัยกายภาพบ าบัดแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด  
สาขาต่าง ๆ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้  มีผลใช้บังคับให้ใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าจะมีระเบียบ  ประกาศ  และค าสั่งในเรื่องเดียวกันออกมาใช้บังคับแทน 

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๔๐ ให้บรรดาระเบียบ  ประกาศ  และค าสั่งต่าง ๆ  ของวิทยาลัยกายภาพบ าบัด 
แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร 
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดสาขาต่าง ๆ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ที่ใช้บังคับ 
อยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้  มีผลใช้บังคับให้ใช้บังคับได้ต่อไปในฐานะระเบียบ  ประกาศ  และค าสั่งของ 
ราชวิทยาลัยจนกว่าจะมีระเบียบ  ประกาศ  และค าสั่งในเรื่องเดียวกันออกมาบังคับใช้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

สมใจ  ลือวิเศษไพบูลย ์
นายกสภากายภาพบ าบดั 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๖๕


