
ข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด 
ว่าดว้ยการรับรองปรญิญาในวิชาชีพกายภาพบ าบดั 

ของสถาบนัต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการสมคัรเป็นสมาชกิ  (ฉบบัที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๕   

 
 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๒๓  (๔)  (ค)  (ด)  และมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัต ิ
วิชาชีพกายภาพบ าบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗  คณะกรรมการสภากายภาพบ าบัด  โดยความเห็นชอบของ
สภานายกพิเศษ  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยการรับรองปริญญา 
ในวิชาชีพกายภาพบ าบัดของสถาบันต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ บรรดา  กฎ  ประกาศและค าสั่งอื่นใดในส่วนที่มีการบัญญัติไว้แล้วในข้อบั งคับนี้   

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  แห่งข้อบังคับสภากายภาพบ าบดั  ว่าด้วยการรบัรองปรญิญา

ในวิชาชีพกายภาพบ าบัดของสถาบันต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง   “คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตร
กายภาพบ าบัด”  จากผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพกายภาพบ าบัด   
จ านวนอย่างน้อยสามคนแต่ไม่เกินห้าคน  และต้องไม่เป็นบุคลากรประจ าของสถาบันและไม่ใช่อาจารย์
ประจ าของหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน  ตลอดจนต้องไม่เป็นผู้บริหาร  ผู้ด าเนินการหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้เสียกับหลักสูตรกายภาพบ าบัดและสถาบันที่ขอรับการประเมินนั้น 

ให้คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ท าหน้าที่ตรวจประเมินความพร้อมของสถาบันและ
หลักสูตร  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณารับรองปริญญา  รวมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ   
เพื่อด าเนินการตามข้อ  ๖  (๓)  แห่งข้อบังคับนี้ต่อไป” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐  แห่งข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยการรับรองปริญญา   
ในวิชาชีพกายภาพบ าบัดของสถาบันต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๐  หลักสูตรต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด   
โดยกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งต้องมีโครงสร้างและรายละเอียดอื่น ๆ   
ตามหลักเกณฑ์ที่สภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด” 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๖  และข้อ  ๑๗  แห่งข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วย
การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบัดของสถาบันต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๖  หลักสูตรที่สภากายภาพบ าบัดเห็นชอบแล้ว  ให้สภากายภาพบ าบัดขึ้นทะเบียนไว้  
เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป 

กรณีหลักสูตรใดล่วงพ้นระยะเวลาที่สภากายภาพบ าบัดให้ความเห็นชอบแล้ว  หรือมีการแก้ไข  
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่สภากายภาพบ าบัดให้ความเห็นชอบ  ซึ่งมีผลกระทบต่อปรัชญา  
วัตถุประสงค์  โครงสร้าง  องค์ประกอบของหลักสูตรหรือระบบการจัดการศึกษาของหลักสูตรเดิมที่เปิด
ด าเนินการอยู่  ให้บุคคลตามข้อ  ๑๑  ด าเนินการยื่นค าขอความเห็นชอบการแก้ไข  ปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรต่อเลขาธิการ  โดยให้น าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นข้อ  ๑๑  ถึงข้อ  ๑๔  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  หรือให้เป็นไปตามที่สภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด  ทั้งนี้   เฉพาะกรณีที่สภา
กายภาพบ าบัดออกประกาศให้มีการด าเนินการแก้ไข  ปรับปรุง  หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรที่สภากายภาพบ าบัดให้ความเห็นชอบแล้ว  ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

หลักสูตรที่สภากายภาพบ าบัดให้ความเห็นชอบแล้ว   หากมีการแก้ไข  ปรับปรุง  หรือ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่สภากายภาพบ าบัดให้ความเห็นชอบ  โดยไม่กระทบต่อปรัชญา  วัตถุประสงค์  
โครงสร้างของหลักสูตร  เช่น  การแก้ไข  ปรับปรุง  หรือเปลี่ยนแปลงค าอธบิายรายวชิา  หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  แผนการศึกษา  เป็นต้น  ให้บุคคลตามข้อ  ๑๑  ด าเนินการยื่นค าขอความเห็นชอบการแก้ไข  
ปรับปรุง  หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตรต่อเลขาธิการทุกครั้ง  โดยต้องยื่นค าขอตามแบบ  สกภ.๑๑  
พร้อมด้วยหลักฐานที่สภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด  และให้น าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๑  
ถึงข้อ  ๑๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ  ๑๗  ให้สภากายภาพบ าบัดพิจารณาเพิกถอนการเห็นชอบหลักสูตรที่ให้ความเห็นชอบ 
ไปแล้วนั้นได้  หากต่อมาภายหลังปรากฏข้อเท็จจริงว่า   

(๑) ผู้ยื่นค าขอความเห็นชอบหลักสูตรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๑ 
(๒) ผู้ยื่นค าขอแจ้งการหยุดด าเนินการตามหลักสูตรหรือขอยกเลิกหลักสูตร 
(๓) พยานหลักฐานหรือข้อมูลที่เสนอให้สภากายภาพบ าบัดพิจารณานั้นเป็นเท็จ   ไม่ถูกต้อง 

ตามข้อเท็จจริง  หรือเป็นพยานหลักฐานที่ท าปลอมทั้งหมดหรือแต่บางส่วน   
(๔) ผู้ยื่นค าขอความเห็นชอบหลักสูตรมิได้ด าเนินการ  หรือไม่แจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร  หรือด าเนินการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้   ตลอดจนประกาศของ 
สภากายภาพบ าบัดที่เกี่ยวข้อง” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๔  และข้อ  ๒๕  แห่งข้อบังคับ
สภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบ าบดัของสถาบันต่าง ๆ   เพื่อประโยชน์
ในการสมัครเป็นสมาชิก  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



“ข้อ  ๒๑  ผู้ยื่นค าขอรับรองสถาบันให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการ  เพ่ือขอรับการตรวจประเมิน
สถาบัน  โดยต้องยื่นค าขอตามแบบ  สกภ.๑๒  พร้อมด้วยหลักฐานตามที่สภากายภาพบ าบัดประกาศ
ก าหนดและจะต้องกระท าล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน   ในกรณ ี
ที่เลขาธิการเห็นว่า  ข้อเท็จจริงใดจะเป็นประโยชนต์่อการรับรองสถาบัน  อาจให้ผู้ยื่นค าขอรับรองสถาบนั
ดังกล่าวยื่นหลักฐานอื่น ๆ  เพ่ิมเติมได้  เมื่อได้หลักฐานครบถ้วนแล้ว  ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

การเปิดรับนักศึกษาของสถาบันตามวรรคหนึ่ ง   จะสามารถด าเนินการได้ก็ต่ อเมื่ อ 
สภากายภาพบ าบัดให้การรับรองสถาบันนั้นแล้ว  และสภากายภาพบ าบัดสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณา 
รับรองสถาบันตามวรรคหนึ่งที่เปิดด าเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาก่อนได้รับการรับรองสถาบันจาก  
สภากายภาพบ าบัด 

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเรื่องเสร็จแล้ว  ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ  
สภากายภาพบ าบัดเพื่อพิจารณาโดยเร็วต่อไป 

ข้อ ๒๒ สถาบันที่จะขอเปิดด าเนินการใหม่  ต้องยื่นค าขอรับรองสถาบัน  พร้อมกับการขอ 
ความเห็นชอบหลักสูตร  และต้องมีหลักฐานที่แสดงข้อตกลงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าแปดปีกับสถาบันอื่น 
ที่มีประสบการณ์ในการเปิดด าเนินการสอนหลักสูตรติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบห้าปี   และได้รับ 
การรับรองสถาบันจากสภากายภาพบ าบัด  เพ่ือเป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า   
รวมถึงให้ความช่วยเหลือและดูแลสถาบันที่ขอเปิดด าเนินการใหม่ในการจัดการศึกษา   ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับนี้ตลอดจนประกาศของสภากายภาพบ าบัดที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  การยื่นค าขอรับรองสถาบัน  
จะต้องกระท าล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดการเปิดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

การเปิดรับนักศึกษาของสถาบันตามวรรคหนึ่ ง   จะสามารถด าเนินการได้ก็ต่อเมื่ อ 
สภากายภาพบ าบัดให้การรับรองสถาบันนั้นแล้ว  และสภากายภาพบ าบัดสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณา 
รับรองสถาบันตามวรรคหนึ่งที่เปิดด าเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาก่อนได้รับการรับรองสถาบันจาก  
สภากายภาพบ าบัด 

ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาด าเนินการประเมินสถาบันตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสถาบนั 
ที่สภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด   และเสนอเรื่องพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
สภากายภาพบ าบัด  เพื่อพิจารณามีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับรอง   
(๒) รับรองโดยมีเงื่อนไข  เพื่อให้ด าเนินการแก้ไข  ปรับปรุง  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(๓) ไม่รับรอง 
ให้เลขาธิการแจ้งมตขิองสภากายภาพบ าบดัตอ่ผู้ยื่นค าขอรับรองสถาบันเพื่อทราบ  โดยไม่ชักช้า 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



กรณีที่สภากายภาพบ าบัดมีมติไม่รับรองสถาบันใด  ผู้ยื่นค าขอรับรองสถาบันดังกล่าวอาจเสนอ 
ค าขอให้สภากายภาพบ าบัดพิจารณารับรองสถาบันได้ใหม่เมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่   
สภากายภาพบ าบัดมีมติไม่รับรองสถาบัน 

ข้อ ๒๔ สถาบันที่สภากายภาพบ าบัดให้การรับรองแล้ว  หากมีการแก้ไข  ปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบัน  เช่น  เพ่ิมจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสภา
กายภาพบ าบัด  เพ่ิมการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  เปิดหลักสูตรใหม่เพ่ิมเติม  เป็นต้น  หรือกรณีที ่
สภากายภาพบ าบัดออกประกาศให้แก้ไข  ปรับปรุง  หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง 
สถาบัน  ให้บุคคลตามข้อ  ๒๐  ยื่นค าขอรับรองการแก้ไข  ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบัน 
ต่อเลขาธิการทุกครั้ง  โดยต้องยื่นค าขอตามแบบ  สกภ.๑๓  พร้อมด้วยหลักฐานที่สภากายภาพบ าบัด 
ประกาศก าหนด  และให้น าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๒๐  ถึงข้อ  ๒๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
หรือให้เป็นไปตามที่สภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด   

สถาบันที่สภากายภาพบ าบัดให้การรับรองแล้ว  หากมีการแก้ไข  ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับสถาบันนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง  เช่น  เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร  ให้บุคคลตามข้อ  ๒๐  ด าเนินการเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้  เฉพาะกรณีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารสถาบัน  หรือกรณีที่สภากายภาพบ าบัดออกประกาศให้แก้ไข  ปรับปรุง  หรือเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสถาบันแล้ว  ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม   

การพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไข  ปรับปรุง  หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบัน  ให้สภา
กายภาพบ าบัดด าเนินการตามข้อ  ๒๓  โดยอนุโลม   

ข้อ ๒๕ ให้สภากายภาพบ าบัดพิจารณาเพิกถอนการรับรองสถาบันที่ให้การรับรองไปแล้วนั้นได้   
หากต่อมาภายหลังปรากฏข้อเท็จจริงว่า   

(๑) ผู้ยื่นค าขอรับรองสถาบันเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๒๐   
(๒) พยานหลักฐาน  ตลอดจนข้อมูลที่เสนอพิจารณานั้นเป็นเท็จ  ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  

หรือเป็นพยานหลักฐานที่ท าปลอมทั้งหมดหรือแต่บางส่วน   
(๓) สถาบันมิได้ด าเนินการ  หรือไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบัน  หรือด าเนินการฝ่าฝนื

หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ตลอดจนประกาศของสภากายภาพบ าบัดที่เกี่ยวข้อง 
(๔) สถาบันมิได้ด าเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามค าแนะน าเกี่ยวกับมาตรฐานของสถาบัน  

ซึ่งสภากายภาพบ าบัดได้มีหนังสือแจ้งให้สถาบันรับทราบแล้ว” 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๔  แห่งข้อบังคับสภากายภาพบ าบัด  ว่าด้วยการรับรองปริญญา   
ในวิชาชีพกายภาพบ าบัดของสถาบันต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๓๔  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ดังนี้ 
(๑) การรบัรองปรญิญาของสถาบันตา่งประเทศ   รายละ   ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๒) การให้ความเหน็ชอบหลักสตูรในประเทศ   ครั้งละ   ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๓) การรบัรองสถาบันในประเทศ ครั้งละ   ๖๐,๐๐๐ บาท 
(๔) การรบัรองหลักสตูรต่างประเทศ ครั้งละ   ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
(๕) การรบัรองสถาบันต่างประเทศ ครั้งละ   ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
(๖) การให้ความเห็นชอบหลักสูตร  กรณีมีการแก้ไข  ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตร   
 ตามข้อ  ๑๖  วรรคสอง ครั้งละ     ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๗) การให้ความเห็นชอบหลักสูตร  กรณีมีการแก้ไข  ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตร   
 ตามข้อ  ๑๖  วรรคสาม ครั้งละ     ๒,๐๐๐ บาท 
(๘) การรับรองสถาบัน  กรณีมีการแก้ไข  ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบัน   
 ตามข้อ  ๒๔  วรรคหนึ่ง ครั้งละ   ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๙) การรับรองสถาบัน  กรณีมีการแก้ไข  ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบัน 
 ตามข้อ  ๒๔  วรรคสอง ครั้งละ   ๒,๐๐๐ บาท 
ทั้งนี้  ค่าธรรมเนียม  (๔)  (๕)  และ  (๘)  ไม่รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  และค่าเดินทาง 

ของคณะอนุกรรมการ” 
ข้อ ๙ คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  

ให้ถือว่าเป็นคณะอนุกรรมการตามข้อบังคับนี้   
ข้อ ๑๐ สถาบันใดที่ได้ยื่นค าขอความเห็นชอบหลักสูตรหรือค าขอรับรองสถาบันอยู่ในวันที่

ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการยื่นค าขอความเห็นชอบหลักสูตรหรือค าขอรับรองสถาบัน 
ตามข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  7  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

สมใจ  ลือวิเศษไพบูลย์ 
นายกสภากายภาพบ าบดั 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



 
สกภ.๑๐ 

 
 
 
 
 

 
 

แบบค ำขอควำมเห็นชอบหลักสูตร 
 

     วันที่ ........... เดือน .................................พ.ศ. ............. 
ข้าพเจ้า....................................................................................................... .....................อายุ...............ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี....................................ตรอก/ซอย............................................................ถนน................................. 
ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต...........................................................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย์ ................................โทรศัพท์..............................................โทรสาร............................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.......................................................... ............................................................................... 
เป็นผู้จัดตั้ง/ผู้ด าเนินการ/ผู้บริหารสถาบัน ซึ่งเป็นเจ้าของหลักสูตรชื่อ.................................................................. 
สถาบันวิชาชีพกายภาพบ าบัดชื่อ...................................................................... .....................................................
ตั้งอยู่เลขที่....................................ตรอก/ซอย ..........................................ถนน....................................................
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย์ ..............................โทรศัพท์................................. ...............โทรสาร............................................... 
ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอต่อสภากายภาพบ าบัด เพ่ือขอความเห็นชอบหลักสูตรชื่อ...................................................... 
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. หลักฐานประกอบค าขอ 
๑.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอ 
๑.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสถาบัน 
๑.๓ หลักฐานการเป็นผู้จัดตั้ง/ผู้ด าเนินการ/ผู้บริหารสถาบัน 

๒. เอกสารหลักสูตร ซึ่งผู้ยื่นค าขอจะต้องใส่ข้อมูลตามท่ีสภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนดลงใน 
Google Drive ของสภากายภาพบ าบัด  

๓. เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)................................................................................ ............................. 
๔. ค่าธรรมเนียม จ านวน.....................................บาท (......................................................................)  

     เงินสด     อ่ืน ๆ ..............................เลขที่...................................................................... 
 
      ลงชื่อ ................................................................ผู้ยื่นค าขอ 
             (.............................................................. ) 
หมำยเหตุ  ให้ท าเครื่องหมาย “/” ในช่อง      ตามท่ีต้องการแจ้ง หรือขีดฆ่าค า หรือข้อความที่ไม่ใช้ 
  



 ๒ 

สกภ. ๑๑ 
 
 
 
 
 

 
 

แบบค ำขอควำมเห็นชอบกำรแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
            

     วันที่ ........... เดือน .................................พ.ศ. ............. 
ข้าพเจ้า................................................................................................ .............อายุ..............................ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี.......................................ตรอก/ซอย..................................ถนน........................................................ 
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร.................................................... 
ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์........................................................................................ ................................................. 
เป็นผู้จัดตั้ง/ผู้ด าเนินการ/ผู้บริหารสถาบัน ซึ่งเป็นเจ้าของหลักสูตรชื่อ...................................................... ............ 
สถาบันวิชาชีพกายภาพบ าบัดชื่อ................................................................................................. ..........................
ตั้งอยู่เลขที่.........................................ตรอก/ซอย .................................................ถนน........................................
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต................................ ..................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร.................................................... 
ซึ่งสภากายภาพบ าบัดได้ให้ความเห็นชอบ / รับรองหลักสูตร................................................................................ 
ตามประกาศของสภากายภาพบ าบัด ลงวันที่..................เดอืน................................พ.ศ. .....................แล้วนั้น  
 ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอความเห็นชอบการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรดังกล่าว โดยมีเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. หลักฐานประกอบค าขอ 
๑.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอ 
๑.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสถาบัน 
๑.๓ หลักฐานการเป็นผู้จัดตั้ง/ผู้ด าเนินการ/ผู้บริหารสถาบัน 

๒. เอกสารหลักสูตรที่ขอแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ซึ่งผู้ยื่นค าขอจะต้องใส่ข้อมูล
ตามท่ีสภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนดลงใน Google Drive ของสภากายภาพบ าบัด  

๓. ค่าธรรมเนียม จ านวน.....................................บาท (................................................................. .....) 
                      เงินสด     อ่ืน ๆ ...............................เลขที่..................................................................... 

 

ลงชื่อ ................................................................ผู้ยื่นค าขอ 
            (............................................................... ) 

หมำยเหตุ  ให้ท าเครื่องหมาย “/” ในช่อง      ตามท่ีต้องการแจ้ง หรือขีดฆ่าค า หรือข้อความที่ไม่ใช้ 
  



 ๓ 

สกภ.๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบค ำขอรับรองสถำบัน 
                

     วันที่ ........... เดือน .................................พ.ศ. ............. 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................................อายุ.............................ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี.......................................ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................................... 
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.................... ...............จังหวัด................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์........................................โทรสาร................................................. 
ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์............................................................... .......................................................................... 
เป็นผู้จัดตั้ง/ผู้ด าเนินการ/ผู้บริหาร ของสถาบันวิชาชีพกายภาพบ าบัดชื่อ.............................................................
ตั้งอยู่เลขที่........................................ตรอก/ซอย ..................................ถนน.................................. ......................
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด................................. .................... 
รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์................................... ...โทรสาร................................................... 
มีความประสงคข์อยื่นค าขอรับรองสถาบันดังกล่าว พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา คือ 
๑. หลักฐานประกอบค าขอ 

๑.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอ จ านวน  ๑  ฉบับ 
๑.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสถาบัน    จ านวน  ๑  ฉบับ 
๑.๓ หลักฐานการเป็นผู้จัดตั้ง/ผู้ด าเนินการ/ผู้บริหารสถาบัน   จ านวน  ๑  ฉบับ 

๒. เอกสารเพ่ือการขอรับรองสถาบัน ซึ่งผู้ยื่นค าขอจะต้องใส่ข้อมูลตามที่สภากายภาพบ าบัดประกาศก าหนด 
 ลงใน Google Drive ของสภากายภาพบ าบัด 
๓. เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)          
  ๓.๑............................................................................................................................. ........................... 
  ๓.๒............................................................................................................................. ........................... 
  ๓.๓.................................................................................................. ...................................................... 
๔. ค่าธรรมเนียม ค่ารับรองสถาบัน จ านวน..............................บาท (............................................................) 
             เงินสด     อ่ืน ๆ...........................................เลขที่...................................................................... 
 
 
  



 ๔ 

๕. ส าหรับสถาบันที่เปิดด าเนินการใหม่ให้มีหลักฐานประกอบเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องใส่ข้อมูลลงใน 
Google Drive ของสภากายภาพบ าบัด ดังนี้ 

  ๕.๑  หลักฐานที่แสดงข้อตกลงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี กับสถาบันอ่ืน ซึ่งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
และค าแนะน า รวมถึงให้ความช่วยเหลือและดูแลในการจัดการศึกษาแก่สถาบันของผู้ยื่นค าขอ 
  ๕.๒  รายละเอียดแบบแปลน แผนผัง อาคารสถานที่ของสถาบันและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
  ๕.๓ กรณีแหล่งฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบ าบัดมิใช่เป็นของสถาบัน จะต้องมีหนังสือรับรองหรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานจากผู้รับผิดชอบ  
 
 

ลงชื่อ ................................................................ผู้ยื่นค าขอ 
             (............................................................... ) 
 
 
 
 

หมำยเหตุ ๑. กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นส่วนราชการไม่ต้องแนบส าเนาทะเบียนบ้านตาม ๑.๒ 
  ๒. ให้ท าเครื่องหมาย “/” ในช่อง      ตามท่ีต้องการแจ้ง หรือขีดฆ่าค า หรือข้อความที่ไม่ใช้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ๕ 

                                  สกภ.๑๓ 
 
 
 
 
 
 

แบบค ำขอรับรองกำรแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถำบัน 
 

     วันที่ ........... เดือน .................................พ.ศ. ............. 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................................อายุ.................... .........ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี.......................................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.................................................  
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................ ......................... 
รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์.........................................โทรสาร...................................... ..........
ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์................................................................................................... ...................................... 
เป็นผู้จัดตั้ง/ผู้ด าเนินการ/ผู้บริหาร ของสถาบันวิชาชีพกายภาพบ าบัดชื่อ........................................................ .....
ตั้งอยู่เลขที่........................................ตรอก/ซอย ........................ ..............ถนน...................................................
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต............ ..........................จังหวัด................................................ 
รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร...............................................  
ซึ่งสภากายภาพบ าบัดได้ให้การรับรองสถาบัน ตามประกาศของสภากายภาพบ าบัด  
ลงวันที่..........................เดือน...............................พ.ศ. ..................แล้วนั้น 
 ในการนี้ ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอรับรองการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับสถาบัน และพร้อม
หลักฐานประกอบการพิจารณา คือ 
๑. หลักฐานประกอบค าขอ 

๑.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอ   จ านวน  ๑  ฉบับ 
๑.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งสถาบัน      จ านวน  ๑  ฉบับ 
๑.๓ หลักฐานการเป็นผู้จัดตั้ง/ผู้ด าเนินการ/ผู้บริหารสถาบัน       จ านวน  ๑  ฉบับ 

๒. รายงานและหลักฐานเกี่ยวกับการแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสถาบันเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้อง
ใส่ข้อมูลลงใน Google Drive ของสภากายภาพบ าบัด ดังนี้ 

  การเปิดหลักสูตรใหม่            
  การเพ่ิมจ านวนรับนักศึกษา         
  การเพ่ิมแผนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ        
  การเปลี่ยนแปลงแหล่งฝึกงานของสถาบัน                
  .........................................................................................................       
  



 ๖ 

 
๓. ค่าธรรมเนียม จ านวน.....................................บาท (.............................................................................) 
           เงินสด        อ่ืน ๆ...........................................เลขที่......................................................................  
 
 

ลงชื่อ ................................................................ผู้ยื่นค าขอ 
            (...............................................................) 
 
 
 
 

หมำยเหตุ ๑. กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นส่วนราชการไม่ต้องแนบส าเนาทะเบียนบ้านตาม ๑.๒ 
 ๒. ให้ท าเครื่องหมาย “/” ในช่อง       ตามที่ต้องการแจ้ง หรือขีดฆ่าค า หรือข้อความที่ไม่ใช้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ๗ 

     สกภ.๑๔ 
 
 
 

 
 
 

แบบค ำขอรับรองปริญญำ 
( ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิชำชีพกำยภำพบ ำบัดจำกสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ ) 

 
เขียนที่ ........................................................... 

     วันที่ ........... เดือน .................................พ.ศ. ............. 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................อายุ.........................ปี 

เลขประจ าตัวประชาชน .................................ใบขึ้นทะเบียนเลขที่........................ประเทศ.................................
หนังสือเดินทางเลขท่ี............................................................................................................................................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ ....................................ซอย ................................ถนน ............................................ 
ต าบล/แขวง .................................................อ าเภอ/เขต ..........................จังหวัด .............................................  
รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์...........................................โทรสาร ............................................. 
ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ .................................................................................................. .....................................  
สถานที่ท างาน........................................................ ......................ซอย......................ถนน ....................................
ต าบล/แขวง .............................................อ าเภอ/เขต ...............................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์ ...........................................โทรศัพท์....................................โทรสาร ............................................. 
มีความประสงค์ให้สภากายภาพบ าบัดรับรองปริญญา (หลักสูตรและสถาบัน) ของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้รับปริญญา............................................................................................................. ................ 
จากสถาบัน..................................................................................................... ........................................ 
 ชื่อหลักสูตร........................................................................................... ..................................................
ประเทศ............................................................................................................................ ....................... 
        

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน โดยใส่ข้อมูลลงใน Google Drive ของสภากายภาพบ าบัด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเนาใบปริญญาแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด (ถ้ามี)  
(๒) ส าเนาใบแจ้งผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร (Transcript)                
(๓) ส าเนาหลักสูตรการศึกษาและรายละเอียดที่เก่ียวข้อง                         
(๔) ส าเนาเอกสารการรับรองสถาบันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาของประเทศไทยหรือ

ประเทศที่สถาบันนั้นตั้งอยู่        
  



 ๘ 

 
(๕) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดในต่างประเทศ  

(กรณีที่ผู้ขอไม่มีสัญชาติไทย)  
(๖) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอ (ถ้ามี)    
(๗) หลักฐานอื่น ๆ 
 (ระบุ) ...................................................................... ............................................................... 
(๘) ค่าธรรมเนียม จ านวน.....................................บาท (......................................................................)  

 เงินสด        อื่น ๆ...........................................เลขที่........................................................ ....... 
 
 
ลงชื่อ ................................................................ผู้ยื่นค าขอ 

            (............................................................... ) 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  ให้ท าเครื่องหมาย “/” ในช่อง       ตามที่ต้องการแจ้ง หรือขีดฆ่าค า หรือข้อความที่ไม่ใช้ 


