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 ประกาศสภากายภาพบําบัด  
เร่ือง เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

  
เพ่ืออนุวัติตามความในข�อ ๑๐ แห�งข�อบังคับสภากายภาพบําบัด ว�าด�วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพ

กายภาพบําบัดของสถาบันต�าง ๆ เพ่ือประโยชน)ในการสมัครเป*นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงกําหนดให�หลักสูตร  
ต�องมีเนื้อหาสาระครบถ�วนตามเกณฑ)มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และต�องมีโครงสร�างและรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ)ท่ีสภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด                    

สภากายภาพบําบัด จึงเห็นควรกําหนดเกณฑ)มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
ของสถาบันการศึกษาต�าง ๆ ซ่ึงเป<ดดําเนินการจัดการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน)ในการสมัครเป*นสมาชิกของ
สภากายภาพบําบัด ตลอดจนให�สถาบันการศึกษาต�าง ๆ นําไปเป*นเกณฑ)มาตรฐานในการจัดหลักสูตร
กายภาพบําบัดต�อไป สภากายภาพบําบัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภากายภาพบําบัด จึงออก
ประกาศ ดังต�อไปนี้ 
 ข�อ ๑   ประกาศนี้เรียกว�า “ประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑ)มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด” 

ข�อ ๒   ให�ใช�เกณฑ)นี้ สําหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศซ่ึงเป*นเจ�าของหลักสูตร     
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมถึงสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศซ่ึงเป*นเจ�าของ
หลักสูตรกายภาพบําบัดท่ีมายื่นขอเป<ดดําเนินการใหม�ด�วย   
 ข�อ ๓   ในประกาศนี้ 
 “หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ซ่ึงสภากายภาพบําบัด 
ให�ความเห็นชอบเพ่ือการรับรองปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด    

“สถาบันการศึกษา” หมายถึง คณะ ภาควิชา หรือหน�วยงานท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท�า 
คณะ หรือภาควิชาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ ท่ีเป*นเจ�าของหลักสูตรกายภาพบําบัด              
ซ่ึงผลิตบัณฑิตท่ีสภากายภาพบําบัดให�การรับรอง รวมถึงคณะ ภาควิชา หรือหน�วยงานท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท�าคณะ หรือภาควิชาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศซ่ึงเป*นเจ�าของหลักสูตร
กายภาพบําบัดท่ีมายื่นขอเป<ดดําเนินการใหม�ด�วย 

“อาจารย)กายภาพบําบัดประจําหลักสูตร” หมายถึง บุคลากรในสถาบันการศึกษาท่ีมีหน�าท่ีหลักทาง 
ด�านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน�าท่ีเต็มเวลาตามภาระหน�าท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเป<ดสอน                   
(มิใช�เต็มเวลาตามเวลาทําการ) ท้ังนี้ อาจารย)ประจํากายภาพบําบัดประจําหลักสูตรในแต�ละหลักสูตรจะเป*น
อาจารย)กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรเกินกว�าหนึ่งหลักสูตรในเวลาเดียวกันไม�ได� และต�องทําหน�าท่ีเป*น
อาจารย)ประจํากายภาพบําบัดประจําหลักสูตรตามท่ีระบุไว�ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดในขณะหนึ่ง ๆ เท�านั้น 

ข�อ ๔   หลักสูตรซ่ึงสภากายภาพบําบัดจะให�ความเห็นชอบนั้น สถาบันการศึกษาจะต�องดําเนินการ 
ให�เป*นไปตามประกาศนี้ 
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หลักสูตรต�องมีปรัชญาและวัตถุประสงค)ของการศึกษาท่ีชัดเจน โดยมีความสัมพันธ)สอดคล�องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ แผนพัฒนาสุขภาพแห�งชาติ แผนพัฒนาวิชาการ                          
ด�านกายภาพบําบัดและวิชาชีพกายภาพบําบัด ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนแผนพัฒนา
สถาบันการศึกษาทางด�านกายภาพบําบัด ท้ังนี้ หลักสูตรต�องมีจํานวนหน�วยกิตรวม เนื้อหาหรือสาระวิชาตามท่ี
กําหนดในประกาศนี้ 

ข�อ ๕   หลักสูตรต�องมีจํานวนหน�วยกิตรวมไม�น�อยกว�าหนึ่งร�อยยี่สิบหน�วยกิต โดยมีสัดส�วนจํานวน
หน�วยกิตของแต�ละหมวดวิชา ดังต�อไปนี้ 

  ๕.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีจํานวนหน�วยกิตไม�น�อยกว�าสามสิบหน�วยกิต 
๕.๒   หมวดวิชาเฉพาะ มีจํานวนหน�วยกิตไม�น�อยกว�าแปดสิบสี่หน�วยกิต ท้ังนี้ สถาบัน 

การศึกษาจะต�องจัดให�นักศึกษาฝJกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด หรือการฝJกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัดในสถานการณ)จริงไม�น�อยกว�าหนึ่งพันชั่วโมง 

  ๕.๓   หมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหน�วยกิตไม�น�อยกว�าหกหน�วยกิต 
ข�อ ๖   หลักสูตรต�องมีเนื้อหาหรือสาระวิชาครอบคลุมทุกหมวดวิชาและกลุ�มวิชา ในสัดส�วนท่ี

เหมาะสม ดังนี้ 
          ๖.๑   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด�วย กลุ�มวิชาสังคมศาสตร) มนุษยศาสตร) 

ภาษาศาสตร) และกลุ�มวิชาวิทยาศาสตร)และคณิตศาสตร)  
          ๖.๒   หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด�วย 
  ๖.๒.๑   กลุ�มวิชาความรู�พ้ืนฐานด�านวิทยาศาสตร)สุขภาพ ได�แก�  
  ๖.๒.๑.๑    กายวิภาคศาสตร) (Anatomy) 
  ๖.๒.๑.๒    ประสาทกายวิภาคศาสตร) (Neuroanatomy) 
  ๖.๒.๑.๓    สรีรวิทยา (Physiology) 
  ๖.๒.๑.๔    ชีวกลศาสตร) (Biomechanics) 
  ๖.๒.๑.๕    การควบคุมและการเรียนรู�การเคลื่อนไหว  
       (Motor Control and Learning) 

  ๖.๒.๑.๖    สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย (Exercise Physiology) 
  ๖.๒.๑.๗    พยาธิวิทยา (Pathology) 
  ๖.๒.๑.๘    จุลชีววิทยา (Microbiology) 
           ๖.๒.๑.๙    ภูมิคุ�มกันวิทยา (Immunology) 
                     ๖.๒.๑.๑๐  จิตวิทยาหรือจิตเวชศาสตร) (Psychology or Psychiatry) 
          ๖.๒.๑.๑๑  เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน (Basic Pharmacology)  
                ๖.๒.๑.๑๒  รังสวีินิจฉัยพ้ืนฐาน (Basic Diagnostic Radiology) 
          ๖.๒.๑.๑๓  การตรวจทางห�องปฏิบัติการ (Laboratory Tests) 
          ๖.๒.๑.๑๕  การช�วยฟmnนคืนชพี (Resuscitation) 

๖.๒.๒ กลุ�มวิชาความรู�เฉพาะด�านวิชาชีพกายภาพบําบัด ได�แก� 
  ๖.๒.๒.๑    การวิเคราะห)การเคลื่อนไหวของมนุษย)  
   (Human Movement Analysis)  

 ๖.๒.๒.๒    กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก  
  (Clinical Reasoning Process) 
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 ๖.๒.๒.๓   การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด  
 (Physical Therapy Evaluation and Diagnosis) 
 ๖.๒.๒.๔   การวัดมุมการเคลื่อนไหวและการวัดกําลังกล�ามเนื้อ  
 (Range of Motion and Muscle Testing) 
 ๖.๒.๒.๕   การรักษาด�วยการออกกําลังกาย (Therapeutic Exercise) 
 ๖.๒.๒.๖  การขยับ ดัด ดึง ข�อต�อ  
 (Joint Mobilization and Manipulation) 
 ๖.๒.๒.๗   การนวดเพ่ือการรักษา (Therapeutic Massage) 
 ๖.๒.๒.๘   การขยับเส�นประสาท (Nerve Mobilization) 
 ๖.๒.๒.๙   การพันผ�ายืดและการพันเทป (Bandaging and Taping) 
 ๖.๒.๒.๑๐   เทคนิคการเคลื่อนย�ายและการฝJกเดิน  
                 (Transfer Techniques and Ambulation) 
 ๖.๒.๒.๑๑   ธาราบําบัด (Hydrotherapy) 
 ๖.๒.๒.๑๒ การรักษาด�วยความร�อนและเย็น  
                 (Therapeutic Heat and Cold) 
 ๖.๒.๒.๑๓   การรักษาด�วยกระแสไฟฟvา (Electrotherapy) 
 ๖.๒.๒.๑๔   การวินิจฉัยด�วยไฟฟvา (Electrodiagnosis)  
 ๖.๒.๒.๑๕   การรักษาด�วยเครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียง  
                (Ultrasonic Therapy) 
 ๖.๒.๒.๑๖  การรักษาด�วยเครื่องผลิตแสงเลเซอร)กําลังตํ่า  
 (Low Power Laser Therapy)  
 ๖.๒.๒.๑๗  การรักษาด�วยเครื่องมือหรืออุปกรณ)อ่ืน ๆ ตามกฎหมาย

วิชาชีพกายภาพบําบัด  
 ๖.๒.๒.๑๘ การใช�สัญญาณปvอนกลับทางชีวภาพ (Biofeedback) 
 ๖.๒.๒.๑๙  กายอุปกรณ)เสริม กายอุปกรณ)เทียม และเครื่องช�วยการ

เคลื่อนไหว   
 (Prosthesis, Orthosis and Assistive Devices) 
 ๖.๒.๒.๒๐  การปvองกันโรคหรือการบาดเจ็บ  
 (Prevention of Disease or Trauma) 
 ๖.๒.๒.๒๑   การส�งเสริมสุขภาพร�างกายและจิตใจ (Health Promotion) 

รวมถึงการดูแลสุขภาพและความงามด�วยวิธีการทาง
กายภาพบําบัดหรือเครื่องมือหรืออุปกรณ)กายภาพบําบัด  

 ๖.๒.๒.๒๒ การยศาสตร) (Ergonomics) 
 ๖.๒.๒.๒๓   กายภาพบําบัดในระบบกล�ามเนื้อและโครงร�าง 

(Musculoskeletal Physical Therapy) 
 ๖.๒.๒.๒๔  กายภาพบําบัดในระบบประสาท  
 (Neurological Physical Therapy) 
 ๖.๒.๒.๒๕  กายภาพบําบัดในระบบไหลเวียนเลือดและการหายใจ 

(Respiratory and Cardiopulmonary Physical Therapy)  
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 ๖.๒.๒.๒๖   กายภาพบําบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข�องในเด็ก (Pediatric Physical Therapy) 

 ๖.๒.๒.๒๗   กายภาพบําบัดผู�สูงอายุ (Geriatric Physical Therapy) 
 ๖.๒.๒.๒๘  กายภาพบําบัดสุขภาพสตรี  
 (Women’s Health Physical Therapy) 
 ๖.๒.๒.๒๙   กายภาพบําบัดชุมชน (Community Physical Therapy) 
 ๖.๒.๒.๓๐   กายภาพบําบัดทางการกีฬา (Sport Physical Therapy) 
 ๖.๒.๒.๓๑   กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ  
 (Physical Therapy in Specific Conditions)  
 เช�น แผลไฟไหม� แผลน้ําร�อนลวก มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง เป*นต�น   

 ๖.๒.๓   กลุ�มวิชาความรู�เก่ียวกับระบบบริการสุขภาพ การจัดการและการบริหารงาน
เบ้ืองต�นของระบบการบริการด�านกายภาพบําบัด กฎหมายและจรรยาบรรณ ได�แก� 

๖.๒.๓.๑  สุขภาวะและป�ญหาสุขภาพของคนไทย  
 (Well-being and Health Problems in Thais) 
๖.๒.๓.๒  ระบาดวิทยาพ้ืนฐาน (Basic Epidemiology) 
๖.๒.๓.๓  ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการใน 

 ประเทศไทย (Health Service System and Accreditation 
in Thailand) 

๖.๒.๓.๔   เศรษฐศาสตร)สุขภาพเบ้ืองต�น  
  (Fundamental Health Economics) 
๖.๒.๓.๕   หลักการบริหารงานเบ้ืองต�น  
  (Fundamental Administration)  
๖.๒.๓.๖   การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) 
๖.๒.๓.๗   การบริหารจัดการคลินิกกายภาพบําบัดหรือการเป*น 

 ผู�ประกอบการ (Physical Therapy Clinic Management 
or Entrepreneurships) 

๖.๒.๓.๘   หลักการสร�างสัมพันธภาพและการสื่อสาร  
  (Interpersonal Relationship and Communication) 
๖.๒.๓.๙   การผลิตสื่อประกอบการแลกเปลี่ยนความรู�  
  (Media Production for Knowledge Sharing)  

  เช�น แผ�นภาพสไลด) แผ�นพับ และโปสเตอร) เป*นต�น  
๖.๒.๓.๑๐   กฎหมายวิชาชีพกายภาพบําบัด  
๖.๒.๓.๑๑  กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  

 (Physical Therapy Act and Laws Associated to 
Practices) 

๖.๒.๓.๑๒   กฎหมายสถานพยาบาล (Health Facility Act) 
๖.๒.๓.๑๓   จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Ethics) 
๖.๒.๓.๑๔   กฎหมายสุขภาพแห�งชาติ (National Health Act) 
๖.๒.๓.๑๕   คําประกาศสิทธิผู�ป�วย (Declaration of Patient’s Rights) 
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๖.๒.๔  กลุ�มวิชาความรู�เก่ียวกับการวิจัยและการติดตามความก�าวหน�าทางวิชาการ 
ได�แก� 

๖.๒.๔.๑   ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology) 
๖.๒.๔.๒   จริยธรรมการวิจัย (Research Ethics) 
๖.๒.๔.๓   การสืบค�น ประเมิน และเลือกใช�ข�อมูลอย�างเป*นระบบ 

(Systematic Searching, Appraisal and Selection of 
Information) 

๖.๒.๔.๔   สถิติพ้ืนฐาน (Fundamental Statistics) 
  ๖.๓   หมวดวิชาเลือกเสรี ได�แก� วิชาท่ีสถาบันการศึกษาเป<ดสอนในหลักสูตร และให�

นักศึกษาเลือกเรียนได�ตามความสนใจ ซ่ึงอาจมีเนื้อหาหรือสาระวิชาเก่ียวกับความรู�เฉพาะด�านวิชาชีพ
กายภาพบําบัดก็ได� เช�น กายภาพบําบัดในผู�ป�วยระยะสุดท�าย (Physical Therapy in Palliative care) 
กายภาพบําบัดในผู�ป�วยท่ีมีความผิดปกติของระบบเวสติบูลาร) (Physical Therapy in Vestibular Disorders) 
กายภาพบําบัดสําหรับความงาม (Aesthetic Physical Therapy) เป*นต�น  

ข�อ ๗   การจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร สถาบันการศึกษาจะต�อง
ดําเนินการให�เป*นไปตามประกาศนี้ 

ข�อ ๘   การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร สถาบันการศึกษาต�องกําหนดให�มีเนื้อหาหรือสาระวิชา
ครอบคลุมท้ังภาคทฤษฎี การเรียนในห�องปฏิบัติการและภาคปฏิบัติตามความจําเป*นและความเหมาะสม                  
ในแต�ละกลุ�มวิชา และสําหรับเนื้อหาหรือสาระวิชาท่ีสําคัญต�องจัดให�มีจํานวนชั่วโมงการเรียนการสอน ดังนี้ 

๘.๑   การวิเคราะห)การเคลื่อนไหวของมนุษย) (Human Movement Analysis) ไม�ตํ่ากว�า   
สิบชั่วโมง 

๘.๒   กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก (Clinical Reasoning Process) ไม�ตํ่ากว�า     
สิบชั่วโมง 

 ๘.๓   การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด (Physical Therapy Evaluation 
and Diagnosis) ไม�ต่ํากว�าหกสิบชั่วโมง 

๘.๔ การรักษาด�วยการออกกําลังกาย (Therapeutic Exercise) ไม�ต่ํากว�าหกสิบชั่วโมง 
๘.๕ การขยับ ดัด ดึง ข�อต�อ (Joint Mobilization and Manipulation) ไม�ตํ่ากว�า              

สี่สิบห�าชั่วโมง 
๘.๖ เทคนิคการเคลื่อนย�ายและการฝJกเดิน (Transfer Techniques and Ambulation)    

ไม�ต่ํากว�าสามสิบชั่วโมง 
๘.๗ การรักษาด�วยเครื่อง มือหรือ อุปกรณ)กายภาพบําบัดตามกฎหมายวิชาชีพ

กายภาพบําบัด ไม�ต่ํากว�าหกสิบชั่วโมง 
๘.๘   กายภาพบําบัดในระบบกล�ามเนื้อและโครงร�าง (Musculoskeletal Physical 

Therapy) ไม�ต่ํากว�าเจ็ดสิบห�าชั่วโมง 
๘.๙  กายภาพบําบัดในระบบประสาท (Neurological Physical Therapy) ไม�ตํ่ากว�า              

เจ็ดสิบห�าชั่วโมง 
๘.๑๐  กายภาพบําบัดในระบบการไหลเวียนเลือดและการหายใจ (Respiratory and 

Cardiopulmonary Physical Therapy) ไม�ต่ํากว�าเจ็ดสิบห�าชั่วโมง 
๘.๑๑   กายภาพบําบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องในเด็ก

(Pediatric Physical Therapy) ไม�ต่ํากว�าหกสิบชั่วโมง 



๖ 

๘.๑๒ การช�วยฟmnนคืนชีพ (Resuscitation) ไม�ต่ํากว�าสามชั่วโมง 
 ข�อ ๙   อาจารย)กายภาพบําบัดประจําหลักสูตร ต�องมีจํานวนและคุณวุฒิตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ)มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตลอดจนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง       
แนวทางการบริหารเกณฑ)มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง           
เกณฑ)มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

ข�อ ๑๐  คุณสมบัติผู�เข�ารับการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู� 
๑๐.๑   คุณสมบัติผู�เข�ารับการศึกษา 

    ๑๐.๑.๑  สําเร็จการศึกษาไม�ต่ํากว�าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�า  
      ๑๐.๑.๒  มีสุขภาพสมบูรณ)ท้ังร�างกายและจิตใจ ไม�เจ็บป�วยหรือเป*นโรคติดต�อ
ร�ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีเป*นอุปสรรคต�อการศึกษา 

๑๐.๑.๓  มีความรู�พ้ืนฐานทางด�านวิทยาศาสตร)และคณิตศาสตร)  
๑๐.๑.๔  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีสถาบันการศึกษากําหนด 

๑๐.๒   การเทียบโอนผลการเรียนรู� ให�เทียบโอนได�เฉพาะหลักสูตรท่ีได�รับการเผยแพร�                 
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล�ว และหากเป*นนักศึกษาต�างคณะหรือต�างสาขาในประเทศไทย
จะต�องผ�านการประเมินเจตคติต�อวิชาชีพ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ให�เป*นไปตามข�อบังคับของแต�ละ
สถาบันการศึกษา กรณีเป*นสถาบันการศึกษาต�างประเทศ ต�องเป*นสถาบันท่ีได�รับการรับรองจากองค)กรท่ีมี
หน�าท่ีตามกฎหมายของแต�ละประเทศ หรือใช�กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของประเทศนั้น ๆ ตามท่ีสภา
กายภาพบําบัดประกาศกําหนด 

ข�อ ๑๑  ในแต�ละภาคการศึกษา ต�องกําหนดให�มีการลงทะเบียนเรียนไม�น�อยกว�าเก�าหน�วยกิตและ       
ไม�เกินยี่สิบสองหน�วยกิต  

การจัดการศึกษาภาคฤดูร�อนให�มีการลงทะเบียนเรียนได�ไม�เกินเก�าหน�วยกิต 
การลงทะเบียนเรียนอาจกําหนดจํานวนหน�วยกิตท่ีแตกต�างไปจากวรรคหนึ่งและวรรคสองก็ได� แต�ต�อง

ได�รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษาอย�างถูกต�อง โดยไม�มีผลกระทบต�อคุณภาพการจัดการศึกษา 
ข�อ ๑๒ ระยะเวลาการศึกษา ต�องไม�น�อยกว�าแปดภาคการศึกษาปกติหรือสี่ป�การศึกษา และไม�เกิน              

สิบหกภาคการศึกษาปกติ หรือแปดป�การศึกษา 
ข�อ ๑๓ การจัดการศึกษาต�องกําหนดให�มีภาคทฤษฎี การเรียนในห�องปฏิบัติการ และภาคปฏิบัติ         

ไม�เกินวันละแปดชั่วโมง รวมถึงต�องจัดเวลาให�ผู�เข�ารับการศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง ตามเกณฑ)การคิดเวลา
ศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

การฝJกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝJกปฏิบัติงานทางวิชาชีพกายภาพบําบัด             
ในสถานการณ)จริง ให�มีจํานวนชั่วโมงฝJกปฏิบัติงานในแต�ละรายวิชาครบถ�วนตามหน�วยกิตท่ีระบุไว�ในหลักสูตร 
โดยระบุแผนการการฝJกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝJกปฏิบัติงานในสถานการณ)จริง                   
ทุกรายวิชา ตามเวลาท่ีกําหนดไว�ล�วงหน�าอย�างชัดเจน 

ข�อ ๑๔ หลักสูตรต�องกําหนดการคิดหน�วยกิตให�เป*นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ)
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตลอดจนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ)
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

ข�อ ๑๕ รายวิชาท่ีนับหน�วยกิตไว�ในหมวดวิชาใดหรือกลุ�มวิชาใดแล�ว จะนําหน�วยกิตของรายวิชานั้น     
มานับในหมวดวิชาอ่ืนหรือกลุ�มวิชาอ่ืนอีกไม�ได� 

ข�อ ๑๖ ผู�ท่ีจะสําเร็จการศึกษาต�องศึกษาครบตามจํานวนหน�วยกิตท่ีกําหนดในแผนการศึกษาของ
หลักสูตร และต�องได�แต�มไม�ต่ํากว�าระดับ ๒.๐๐ ทุกรายวิชาในกลุ�มวิชาความรู�เฉพาะด�านวิชาชีพกายภาพบําบัด 



๗ 

และคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม�ตํ่ากว�า ๒.๐๐ จากระบบสี่แต�มระดับคะแนน การสําเร็จการศึกษา      
จะกําหนดให�ใช�ระบบการวัดผลท่ีแตกต�างจากนี้ก็ได�แต�ต�องกําหนดให�มีค�าท่ีเทียบเคียงกันได� 

ข�อ ๑๗ การตรวจประเมินความพร�อมและการพิจารณาให�ความเห็นชอบหลักสูตร ให�ใช�แบบประเมิน
หลักสูตรตลอดจนหลักเกณฑ)และวิธีการต�าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว�ท�ายประกาศนี้   

ข�อ ๑๘ ให�นําเกณฑ)มาตรฐานนี้ ไปใช�สําหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในต�างประเทศซ่ึงเป*น
เจ�าของหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยอนุโลม  

 
ท้ังนี้ ต้ังแต�บัดนี้เป*นต�นไป 

      
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(ผู�ช�วยศาสตราจารย) ดร.กานดา  ชัยภิญโญ) 

นายกสภากายภาพบําบัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

หลักเกณฑ�  วิธกีารประเมินความพร&อมและการพิจารณาให&ความเห็นชอบ 
หลักสูตรระดับปริญญาวชิาชีพกายภาพบําบัด 

 
ข�อ ๑ ให�คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบําบัดใช�แบบประเมินท�ายภาคผนวกนี้               
ในการรวบรวมข�อมูลและตรวจประเมินหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษา  
ต�าง ๆ ซ่ึงเป<ดดําเนินการจัดการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน)ในการสมัครเป*นสมาชิกของสภากายภาพบําบัด 
ข�อ ๒   ให�คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบําบัดรวบรวมข�อมูลและตรวจประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับคําสั่ง
แต�งต้ังจากคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัด เม่ือรวบรวมข�อมูลและตรวจประเมินเสร็จสิ้นแล�ว 
ให�รายงานผลการตรวจประเมินพร�อมเสนอความเห็นต�อคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัด    
ภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีการตรวจประเมินสิ้นสุดลง 
ข�อ ๓  ให�คณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัดพิจารณาข�อมูลและรายงานผลการตรวจประเมิน
ตามแบบประเมินท�ายภาคผนวกนี้  
 ให�คณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัดรายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต�อ    
สภากายภาพบําบัดภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบําบัด
รายงานผลการตรวจประเมิน 
ข�อ ๔  ให�สภากายภาพบําบัดนํารายงานผลการตรวจประเมินและรายงานผลการพิจารณาหลักสูตรระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาท่ีขอรับการประเมิน ตลอดจนความเห็นของ
คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบําบัดและคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดมาใช�ประกอบการพิจารณาให�ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด   
โดยจะต�องพิจารณาให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัด
รายงานผลการพิจารณา  
ข�อ ๕   หลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาท่ีจะได�รับความเห็นชอบจาก     
สภากายภาพบําบัด จะต�องมีหลักเกณฑ)มาตรฐานสําคัญครบทุกข�อตามแบบประเมินท�ายภาคผนวกนี้                   
และสภากายภาพบําบัดอาจมีมติให�ความเห็นชอบโดยมีกําหนดระยะเวลาไม�เกินห�าป� 

กรณีท่ีหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษามีหลักเกณฑ#มาตรฐาน
สําคัญไม%ครบถ'วนทุกข'อตามแบบประเมินท�ายภาคผนวกนี้ ผู'ยื่นคําขอความเห็นชอบหลักสูตรจะต'องดําเนินการ
ปรับปรุงแก'ไขให'มีหลักเกณฑ#มาตรฐานสําคัญครบถ'วนทุกข'อตามแบบประเมินท�ายภาคผนวกนี้ภายในเก'าสิบ
วันนับแต%วันท่ีได'รับแจ'งผลการพิจารณาจากสภากายภาพบําบัด  หากผู'ยื่นคําขอไม%สามารถปรับปรุงแก'ไข
ภายในระยะเวลาดังกล%าวได' ให'สภากายภาพบําบัดยุติการพิจารณาให'ความเห็นชอบหลักสูตร และหากผู'ยื่น   
คําขอความเห็นชอบหลักสูตรยังคงมีความประสงค#ให'สภากายภาพบําบัดพิจารณาให'ความเห็นชอบหลักสูตร
ดังกล%าว จะต'องดําเนินการเสมือนเป2นผู'ยื่นคําขอความเห็นชอบหลักสูตรปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดใหม%
พร'อมชําระค%าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดไว'ในข'อบังคับสภากายภาพบําบัด ว%าด'วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดของสถาบันต%างๆ เพ่ือประโยชน#ในการสมัครเป2นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 



๙ 

ข�อ ๖ ให�คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบําบัดมีหน�าท่ีติดตามตรวจสอบหลักสูตร
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาท่ีสภากายภาพบําบัดให�ความเห็นชอบแล�ว        
และรายงานผลต�อคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัดและสภากายภาพบําบัดภายในกรอบ
ระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีสภากายภาพบําบัดกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

แบบประเมินสําหรับผู&ประเมิน 
ในการประเมินตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร 

 
๑. หลักสูตร 

 

เกณฑ�การ
ประเมิน 

รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม/มี 

แหล/ง 
ข&อมูลอ&างอิง ครบ ไม/ครบ 

หลักสูตร มี ป รั ช ญาแล ะวั ต ถุ ป ร ะส งค) ข อ ง
การศึกษาท่ีชัดเจน 

    

จํานวน 
หน�วยกิต 

หลักสูตรต�องมีจํานวนหน�วยกิต 
รวมไม�น�อยกว�า ๑๒๐ หน�วยกิต 

    

หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

มีจํานวนหน�วยกิต 
ไม�น�อยกว�า ๓๐ หน�วยกิต 

    

ประกอบด�วยกลุ�มวิชา ดังนี้ 
กลุ�มวิชาสังคมศาสตร) มนุษยศาสตร)
ภาษาศาสตร) และ 
กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร)และคณิตศาสตร) 

    

หมวด 
วิชาเฉพาะ 

มีจํานวนหน�วยกิต 
ไม�น�อยกว�า ๘๔ หน�วยกิต 

    

มีองค)ประกอบเป*นไปตาม มคอ.๑ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขากายภาพบําบัดและความสามารถ
ข้ันพ้ืนฐานของผู�ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

    

มีจํานวนชั่วโมงฝJกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัด หรือการฝJก
ปฏิบัติงานในสถานการณ)จริง              
ไม�น�อยกว�า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง 

    

หมวดวิชา 
เลือกเสรี 

มีจํานวนหน�วยกิตไม�น�อยกว�า 
๖ หน�วยกิต 

    

เนื้อหา                  
หรือสาระวิชา 
ท่ีสําคัญใน
หลักสูตร 

การวิเคราะห)การเคลื่อนไหวของมนุษย) 
(Human Movement Analysis)  
ไม�ต่ํากว�า ๑๐ ชั่วโมง 

    

กระบวนการคิดและตัดสินใจทาง
คลินิก (Clinical Reasoning 
Process) ไม�ต่ํากว�า ๑๐ ชั่วโมง 
 

    



๑๑ 

เกณฑ�การ
ประเมิน 

รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม/มี 

แหล/ง 
ข&อมูลอ&างอิง ครบ ไม/ครบ 

 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทาง
กายภาพบําบัด (Physical Therapy 
Evaluation and Diagnosis)  
ไม�ต่ํากว�า ๖๐ ชั่วโมง 

    

การรักษาด�วยการออกกําลังกาย 
(Therapeutic Exercise)  
ไม�ต่ํากว�า ๖๐ ชั่วโมง 

    

การขยับ ดัด ดึง ข�อต�อ (Joint 
Mobilization and Manipulation)  
ไม�ต่ํากว�า ๔๕ ชั่วโมง 

    

เทคนิคการเคลื่อนย�ายและการฝJกเดิน 
(Transfer Techniques and 
Ambulation) ไม�ตํ่ากว�า ๓๐ ชั่วโมง 

    

การรักษาด�วยเครื่องมือหรืออุปกรณ)
กายภาพบําบัดตามกฎหมายวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ไม�ต่ํากว�า ๖๐ ชั่วโมง 

    

กายภาพบําบัดในระบบกล�ามเนื้อ 
และโครงร�าง (Musculoskeletal 
Physical Therapy)  
ไม�ต่ํากว�า ๗๕ ชั่วโมง 

    

กายภาพบําบัดในระบบประสาท 
(Neurological Physical Therapy)  
ไม�ต่ํากว�า ๗๕ ชั่วโมง 

    

กายภาพบําบัดในระบบไหลเวียนเลือด
และการหายใจ (Respiratory and 
Cardiopulmonary Physical 
Therapy) ไม�ต่ํากว�า ๗๕ ชั่วโมง 

    

กายภาพบําบัดทางพัฒนาการ 
การเคลื่อนไหวและภาวะอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข�องในเด็ก (Pediatric Physical 
Therapy) ไม�ต่ํากว�า ๖๐ ชั่วโมง 

    

การช�วยฟmnนคืนชีพ (Resuscitation)  
ไม�ต่ํากว�า ๓ ชั่วโมง 

    

 



๑๒ 

ข&อคิดเห็น/ข&อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
จุดเด�น
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๑๓ 

๒. อาจารย�กายภาพบําบัดประจําหลักสูตร 
 

เกณฑ�การ
ประเมิน 

รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม/มี 

แหล/ง 
ข&อมูลอ&างอิง ครบ ไม/ครบ 

จํานวน ไม�น�อยกว�า ๕ คน  
(นับรวมผู�บริหารสถาบันการศึกษาได�) 
อาจารย)กายภาพบําบัดประจํา
หลักสูตรทุกคนต�องมีใบอนุญาตเป*น            
ผู�ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

    

คุณวุฒิ ปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด�าน
กายภาพบําบัดและมีประสบการณ) 
การสอนมาแล�วไม�น�อยกว�า ๑ ป�  
ในสถาบันอุดมศึกษา 

    

ปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาอ่ืน
และมีประสบการณ)การสอนมาแล�ว          
ไม�น�อยกว�า ๒ ป�ในสถาบันอุดมศึกษา 

    

ประสบการณ)
ปฏิบัติงานทาง
คลินิกหรือ
ปฏิบัติงานใน
สถานการณ)
จริง 

มีประสบการณ)ปฏิบัติงานทางคลินิก
หรือปฏิบัติงานในสถานการณ)จริงใน
สาขากายภาพบําบัดระบบกล�ามเนื้อ
แ ล ะ โ ค ร ง ร� า ง  ห รื อ ส า ข า
กายภาพบําบัดระบบประสาทหรือ
ส าข าก ายภ าพ บํ า บั ด ร ะบบกา ร
ไหลเวียนเลือดและการหายใจหรือ 
สาขากายภาพบําบัดทางพัฒนาการ
การ เคลื่ อน ไหวและภาวะ อ่ืน  ๆ         
ท่ีเก่ียวข�องในเด็ก 

    

 
ข&อคิดเห็น/ข&อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
จุดเด�น
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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๑๕ 

๓. ผู&เข&ารับการศึกษาการเทียบโอนผลการเรียนรู& การจัดการศึกษาและการสําเร็จการศึกษา 
 

เกณฑ�การ
ประเมิน 

รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม/มี 

แหล/ง 
ข&อมูลอ&างอิง ครบ ไม/ครบ 

คุณสมบัติ 
ผู�เข�ารับ
การศึกษา 

สําเร็จการศึกษาไม�ต่ํากว�าระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท�า 

    

มีสุขภาพสมบูรณ)ท้ังร�างกายและจิตใจ
ไม�เจ็บป�วยหรือเป*นโรคติดต�อร�ายแรง
หรือมีความผิดปกติท่ีเป*นอุปสรรคต�อ
การศึกษา 

    

มีความรู�พ้ืนฐานทางด�านวิทยาศาสตร)
และคณิตศาสตร) 

    

มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ี
สถาบันการศึกษากําหนด 
 

    

การเทียบโอน
ผลการเรียนรู� 

ให�เทียบโอนได�เฉพาะหลักสูตรท่ีได�รับ
ก า ร เ ผ ย แ พ ร� โ ด ย สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล�ว 

    

นักศึกษาต�างคณะหรือต�างสาขาใน
ประเทศไทยจะต�องผ�านการประเมิน
เจตคติต�อวิชาชีพและรายละเอียด   
อ่ืน ๆ ซ่ึงเป*นไปตามข�อบังคับของ    
แต�ละสถาบันการศึกษา  

    

นั ก ศึ กษ าจ ากส ถา บั นก า ร ศึ กษ า
ต�างประเทศ ต�องเป*นผู� ศึกษาจาก
สถาบันท่ีได�รับการรับรองจากองค)กรท่ี
มี หน� า ท่ี ต ามกฎ หมายของแต� ล ะ
ประเทศหรือใช�กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศนั้น ๆ 
ตามท่ีสภากายภาพบําบัดประกาศ
กําหนด 

    

การ
ลงทะเบียน 

ภาคการศึกษาปกติ ไม�น�อยกว�า         
๙ หน�วยกิตและไม�เกิน ๒๒ หน�วยกิต 

    

ภาคการศึกษาฤดูร�อนไม�เกิน 
๙ หน�วยกิต 
 

    



๑๖ 

เกณฑ�การ
ประเมิน 

รายละเอียดการประเมิน 

ผลการประเมิน 

มี 
ไม/มี 

แหล/ง 
ข&อมูลอ&างอิง ครบ ไม/ครบ 

ระยะเวลา
การศึกษา 

ไม�น�อยกว�า ๘ ภาคการศึกษาปกติหรือ
๔  ป� ก า ร ศึ กษา  แล ะ ไม� เ กิ น  ๑ ๖      
ภาคการศึกษาปกติหรือ ๘ ป�การศึกษา 

    

การจัดการ
ศึกษา 

มีจํ านวนชั่ ว โ มง เ รี ยนภาคทฤษฎี              
ก า ร เ รี ยน ในห� อ งปฏิ บั ติ ก า รแล ะ
ภาคปฏิบัติไม�เกินวันละ ๘ ชั่วโมง 

    

การฝJก
ปฏิบัติงาน 
ทางคลินิก
กายภาพ 
บําบัด 
หรือการฝJก
ปฏิบัติงาน 
ทางวิชาชีพ
กายภาพ 
บําบัด 

มีจํานวนชั่วโมงฝJกปฏิบัติงานในแต�ละ
รายวิชาครบถ�วนตามหน�วยกิตท่ีระบุไว�
ในหลักสูตร 

    

มีแผนการการฝJกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝJกปฏิบัติงาน
ในสถานการณ)จริงทุกรายวิชา ตาม
เวลาท่ีกําหนดไว�ล�วงหน�าอย�างชัดเจน 

    

การสําเร็จ
การศึกษา 

ต�องศึกษาครบตามจํานวนหน�วยกิต   
ท่ี กํ า หน ด ใ นแ ผ นก า ร ศึ ก ษา ขอ ง
หลักสูตร 

    

ต�องได�แต�มไม� ตํ่ ากว�าระดับ ๒.๐๐     
ทุกรายวิชาในกลุ�มวิชาความรู�เฉพาะ
ด�านวิชาชีพกายภาพบําบัด 

    

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร                
ไม� ตํ่ากว�า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ แต�ม
ระดับคะแนน 
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