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ข้อบังคับสภากายภาพบําบัด 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร 

แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดสาขาต่าง  ๆ   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  มาตรา  ๒๓  (๔)  (ญ)  และมาตรา  ๓๑  และ 
โดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษตามมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  คณะกรรมการสภากายภาพบําบัดจึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภากายภาพบําบัด  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ
อนุ มัติหรือวุฒิ บัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดสาขาต่าง ๆ   
พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“วิทยาลัย”  หมายความว่า  วิทยาลัยกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย   
“หนังสืออนุมัติ”  หรือ  “วุฒิบัตร”  หมายความว่า  หนังสืออนุมัติหรือหนังสือแสดงความรู้   

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดสาขาใดสาขาหนึ่งตามหมวด  ๑  แห่งข้อบังคับนี้   
ซึ่ งสภากายภาพบําบัดออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ 
เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

“คณะอนุกรรมการสอบ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการสอบความรู้ความชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  เพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร  ในแต่ละสาขาที่วิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น
โดยความเห็นชอบจากสภากายภาพบําบัด 

“คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ 
สอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  เพื่อมีสิทธิสอบรับวุฒิบัตรในแต่ละสาขา 
ที่วิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากสภากายภาพบําบัด 

“การฝึกอบรมแบบแยกส่วน”  หมายความว่า  การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสะสม
หน่วยกิตในการเรียนภาควิชาการและภาคปฏิบัติในสาขานั้นเป็นส่วน ๆ  และรวบรวมเข้าด้วยกันได้ในสถาบัน 
ที่เสนอโดยวิทยาลัยและสภากายภาพบําบัดรับรอง 

“สถาบันหลัก”  หมายความว่า  สถาบันที่ให้การฝึกอบรมเป็นผู้ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ  ที่เสนอโดยวิทยาลัยและสภากายภาพบําบัดรับรองวิทยฐานะ 

“สถาบันร่วม”  หมายความว่า  สถาบันหลักที่ให้การฝึกอบรมเป็นผู้ชํานาญการในการประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ  ร่วมกับสถาบันหลักอื่นที่ให้การฝึกอบรมที่เสนอโดย 
วิทยาลัยและสภากายภาพบําบัดรับรองวิทยฐานะ 
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“สถาบันสมทบ”  หมายความว่า  สถาบันที่ให้การฝึกอบรมเป็นผู้ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ  โดยอยู่ในการกํากับดูแลของสถาบันหลักที่เสนอโดยวิทยาลัย
และสภากายภาพบําบัดรับรองวิทยฐานะ 

ข้อ ๔ ให้นายกสภากายภาพบําบัดเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอํานาจออกระเบียบ
และประกาศ  เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้ 

ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ  หรือมีกรณีที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้  หรือในกรณีที่มีปัญหา     
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้นายกสภากายภาพบําบัดเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สิ้นสุด 

หมวด  ๑ 
สาขาที่ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ 

ในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
 

 

ข้อ ๕ สาขาที่จะออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร  การปรับปรุงชื่อสาขา  การเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกสาขาให้ เ ป็นไปตามมติของคณะกรรมการสภากายภาพบําบัด   โดยออกเป็นประกาศ 
สภากายภาพบําบัด 

หมวด  ๒ 
การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ 

ในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
คุณสมบัติของผู้ย่ืนคําขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร 
เป็นผู้ชํานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

 
 

ข้อ ๖ ผู้จะย่ืนคําขอหนังสืออนุมัติเป็นผู้ชํานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด   
ในสาขาใดจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
(๒) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดไม่น้อยกว่าสิบปี 
(๓) เป็นสมาชิกวิสามัญของวิทยาลัยกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย 
(๔) มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานด้านกายภาพบําบัดในสาขาที่จะขอหนังสืออนุมัติไม่น้อยกว่าสี่พันชั่วโมง   
(๕) ผ่านการสอบความรู้ตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด 
(๖) มีคุณสมบัติอื่น ๆ  ตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด 
การย่ืนคําขอหนังสืออนุมัติเป็นผู้ชํานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดสาขาใดของ   

ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของต่างประเทศตามข้อตกลงร่วมมือระหว่างประเทศ  
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ไม่มีสิทธิเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทย  จนกว่าจะผ่านการสอบเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไขที่วิทยาลัย
กําหนด  โดยออกเป็นระเบียบสภากายภาพบําบัด 

ข้อ ๗ จะยื่นคําขอวุฒิบัตรเป็นผู้ชํานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดในสาขาใด  
จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
(๒) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ไม่น้อยกว่าสี่ปี   
(๓) เป็นสมาชิกวิสามัญของวิทยาลัยกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
(๔) มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานด้านกายภาพบําบัดในสาขาที่จะขอวุฒิบัตรไม่น้อยกว่าสองพัน

ชั่วโมง 
(๕) ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพกายภาพบําบัดสาขานั้น ๆ  จากสถาบันที่สภากายภาพบําบัดรับรอง 
(๖) ผ่านการสอบความรู้ตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด 
การยื ่นคําขอวุฒิบัตรเป็นผู ้ชํานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดสาขาใดของ   

ผู ้มีใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของต่างประเทศตามข้อตกลงร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ไม่มีสิทธิเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทย  จนกว่าจะผ่านการสอบเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข   
ที่วิทยาลัยกําหนด โดยออกเป็นระเบียบสภากายภาพบําบัด 

ส่วนที่  ๒ 
การขอและออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ 

 
 

ข้อ ๘ ผู ้ประสงค์ขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร  ให้ยื ่นคําขอและชําระเงินค่าสมัครที่
สํานักงานเลขาธิการวิทยาลัย  ภายในระยะเวลาที ่ว ิทยาลัยกําหนดพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

(๑) คําขอตามแบบที่วิทยาลัยกําหนดไว้ 
(๒) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอ 
(๓) หลักฐานการฝึกอบรม  การปฏิบัติงาน 
(๔) หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกวิสามัญวิทยาลัยกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย 
(๕) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
(๖) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบความรู้เพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรให้ออกเป็นระเบียบ

วิทยาลัย 
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ส่วนที่  ๓ 
การประเมินคุณสมบัติผู้ขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร 

 
 

ข้อ ๙ ให้เลขาธิการวิทยาลัยรวบรวมคําขอ  เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนคําขอ 
ที่ มี คุณสมบัติตาม ข้อ   ๖   หรือข้อ   ๗   และเอกสารหลักฐานตามข้อ   ๘   แห่ งข้อ บั ง คับนี้   
ส่งให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้น ๆ  พิจารณาประเมินคุณสมบัติ  ตามหลักเกณฑ์   
วิธีการ  เง่ือนไขในการสอบ  เพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรของแต่ละสาขาตามท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐ เม่ือคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้น  ได้ประเมินคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ   เ ง่ือนไขและหลักสูตรในการสอบเพื่อ รับหนังสืออนุ มัติห รือวุฒิ บัตรตาม 
ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้น ๆ  กําหนดและอนุมัติให้ผู้ย่ืนคําขอนั้นมีสิทธิสอบแล้ว   
ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้น  ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้เลขาธิการวิทยาลัย  เพื่อประกาศ
และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันสอบ 

ในกรณีที่เร่งด่วนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้ย่ืนคําขอ  เลขาธิการวิทยาลัยอาจแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ
ล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวในวรรคแรกก็ได้ 

ส่วนที่  ๔ 
การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร 
 

 

ข้อ ๑๑ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิสอบแล้ว  ต้องสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัด  ตามหลักเกณฑ์วิธีการ  เง่ือนไขและหลักสูตรในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้น ๆ  กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะ 
ผู้บริหารวิทยาลัยและโดยอนุมัติจากคณะกรรมการสภากายภาพบําบัด 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไขและหลักสูตรในการสอบเพ่ือรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรทุกสาขา 
ให้ออกเป็นระเบียบวิทยาลัย 

ข้อ ๑๒ การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร  ให้คณะอนุกรรมการสอบออกข้อสอบ
และจัดให้มีการสอบ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสอบข้อเขยีน  และ 
(๒) การสอบปากเปล่า  ร่วมกับการสอบอื่น ๆ  ตามที่พิจารณาเห็นสมควร 
การสอบข้อเขียนตาม  (๑)  และการสอบปากเปล่า  ร่วมกับการสอบอื่น ๆ  ตาม  (๒)  ให้เก็บ

สะสมไว้ได้ในระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ประกาศผลสอบผ่านครั้งแรก  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เง่ือนไขที่คณะอนุกรรมการสอบแต่ละสาขากําหนดโดยอนุมัติจากคณะผู้บริหารวทิยาลัย 
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ข้อ ๑๓ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการฝึกอบรมเพื่อรับวุฒิบัตร  ให้ยกเว้นการสอบ
ข้อเขียน  โดยให้สอบปากเปล่าหรือการสอบอื่น ๆ  ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบในสาขาน้ัน
เห็นสมควร  ผู้ย่ืนขอหนังสืออนุมัติต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึง  ดังนี้ 

(๑) เป็นอาจารย์ประจําที่มีประสบการณ์ในการสอน  หรือให้การฝึกอบรมในสาขานั้นใน
สถาบันที่สภากายภาพบําบัดรับรองมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดปี  หลังผ่านการศึกษาระดับหลัง
ปริญญากายภาพบําบัดบัณฑิต 

(๒) เป็นอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์ในการสอน  หรือให้การฝึกอบรมในสาขานั้นในสถาบัน 
ที่สภากายภาพบําบัดรับรองมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี  หลังผ่านการศึกษาระดับหลังปริญญา
กายภาพบําบัดบัณฑิต 

(๓) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือเทียบเท่าแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดในสาขานั้นจากสถาบันในต่างประเทศที่สภากายภาพบําบัดรับรอง  เพื่อการสมัครสอบเป็น  
ผู้ชํานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดในสาขานั้น  และมีประสบการณ์ในการสอน  หรือ 
ให้การฝึกอบรมในสาขานั้นในสถาบันที่สภากายภาพบําบัดรับรองมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีหลัง
ได้รับวุฒิบัตรหรือเทียบเท่าจากต่างประเทศ 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการฝึกอบรมเพื่อรับวุฒิบัตร  ให้ยกเว้นการสอบ
ข้อเขียนโดยให้สอบปากเปล่า  ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบในสาขาน้ัน ๆ  เห็นสมควร   
ผู้ย่ืนคําขอหนังสืออนุมัติต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  ที่ผ่านการศึกษาหรืออบรมระดับหลัง
ปริญญากายภาพบําบัดบัณฑิตในสาขานั้น  มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือ
นานาชาติและมีประสบการณ์ในการปฏิ บัติงานในสาขานั้นมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี   
โดยมีคํารับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน  ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในกรณีที่ทํางานร่วมกับผู้อื่นหรือรับรองตนเอง
ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา 

ข้อ ๑๕ ผู้ย่ืนคําขอหนังสืออนุมัติตามข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไข  ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้น ๆ  กําหนด  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารวิทยาลัย  และอนุมัติจาก
คณะกรรมการสภากายภาพบําบัด   

ข้อ ๑๖ การย่ืนขอหนังสืออนุมัติของผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  จะต้องสอบ 
เพื่อรับหนังสืออนุมัติให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาสิบปีนับตั้งแต่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้   

ข้อ ๑๗ การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรให้จัดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง   
กําหนดการสอบ  วัน  เวลา  และสถานท่ีสอบ  ให้เลขาธิการวิทยาลัยจัดทําเป็นประกาศวิทยาลัย  และ

ทําหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนการสอบ   
ข้อ ๑๘ การปฏิบัติในการเข้าสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตาม

ระเบียบสภากายภาพบําบัดว่าด้วยการปฏิบัติในการเข้าสอบของสมาชิกสภากายภาพบําบัด 
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ข้อ ๑๙ เกณฑ์การตัดสินผู้ที่จะได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรในสาขาใด  จะต้องสอบผ่าน  ดังนี้ 
(๑) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๖  หรือข้อ  ๗  แห่งข้อบังคับนี้  จะต้องสอบผ่านการสอบข้อเขียน

หรือการสอบปากเปล่า  ร่วมกับการสอบอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
(๒) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๓  แห่งข้อบังคับนี้  จะต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่า  หรือการ

สอบอื่น ๆ  ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบในสาขาน้ันกําหนด 
(๓) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๔  แห่งข้อบังคับนี้  จะต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่า   
ข้อ ๒๐ ให้คณะอนุกรรมการสอบแต่ละสาขา  รายงานผลการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือ

วุฒิบัตรต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้นพิจารณา  เพื่อนําเสนอต่อวิทยาลัยและสภา
กายภาพบําบัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๒๑ ให้สภากายภาพบําบัดออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่คณะกรรมการสภา
กายภาพบําบัดอนุมัติให้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรในสาขานั้นและให้ผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรมีศักดิ์และสิทธิเป็นสมาชิกสามัญวิทยาลัย   

ข้อ ๒๒ แบบหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในท้ายข้อบังคับนี้ 
ส่วนที่  ๕ 

คณะอนุกรรมการสอบและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 
 

 

ข้อ ๒๓ ให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบและคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขาต่าง ๆ  ตามสาขาที่ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร 

หากสาขาใดซํ้ากันจะแต่งตั้งเฉพาะคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพียงคณะเดียว   
เพื่อดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับทั้งในเร่ืองการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรในสาขานั้น ๆ  ก็ได้ 

ข้อ ๒๔ ในการสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเพื่อรับหนังสือ
อนุมัติ  หรือวุฒิบัตร  ให้มีคณะอนุกรรมการสอบและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบในแต่ละสาขา  
แล้วแต่กรณี  ซึ่งคณะอนุกรรมการประกอบด้วย  ประธานคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ  
มีจํานวนสาขาละไม่น้อยกว่าสามคน  แต่ไม่เกินสิบคน 

ให้ประธานเลือกอนุกรรมการจํานวนหนึ่งคน  เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการ 
ข้อ ๒๕ คณะอนุกรรมการสอบและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
(๒) ได้ รับหนังสืออนุ มัติห รือวุฒิ บัตรสาขานั้น  ๆ   หรือสาขาอื่นที่ เ ก่ียวข้องจากสภา

กายภาพบําบัด  หรือสาขาที่สภากายภาพบําบัดกําหนด 
(๓) ปฏิบัติงานหรือทําการสอนในสาขาน้ัน ๆ  หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ดปี  และขณะ

เสนอแต่งตั้งยังคงปฏิบัติงานในสาขานั้นอยู่  ระยะเวลาดังกล่าวนั้นอาจให้รวมถึงระยะเวลาที่เข้ารับ 
การฝึกอบรม  เพื่อขอรับวุฒิบัตรด้วย   
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(๔) มีผลงานทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความเป็นเลิศทางการ
ปฏิบัติด้านกายภาพบําบัดในสาขานั้น ๆ   

(๕) เป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัดอันดี  และไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิด
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด 

(๖) มีคุณสมบัติอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการสภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๖ วาระของอนุกรรมการสอบแต่ละสาขา  ให้เป็นไปตามวาระการสอบแต่ละครั้ง   

โดยอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้  
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ  ให้มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับ

แต่งตั้งใหม่ได้ 
ข้อ ๒๗ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ  คณะอนุกรรมการสอบและคณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบ  จะพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พ้นจากการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
(๔) คณะผู้บริหารวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง  โดยอนุมัติสภากายภาพบําบัด 
ข้อ ๒๘ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบมีอํานาจและหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) วางเป้าหมายการฝึกอบรมสาขานั้น  เพื่อเสนอวิทยาลัย 
(๒) กําหนดหลักสูตรการฝึกอบรมสาขานั้น  เพื่อเสนอวิทยาลัย 
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการฝึกอบรมและการปฏิบัติงานสาขานั้น   

เพื่อเสนอวิทยาลัย 
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันที่ให้การฝึกอบรมสาขานั้น  เพื่อเสนอวิทยาลัย  ทั้งนี้  

การรับรองสถาบันหลัก  สถาบันร่วมหรือสถาบันสมทบ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข 
ที่กําหนดในระเบียบวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบสภากายภาพบําบัด 

(๕) ประเมินคุณภาพของสถาบันที่ทําการฝึกอบรมสาขานั้น  เพื่อเสนอให้วิทยาลัยและสภา
กายภาพบําบัดพิจารณาให้การรับรอง  การประเมินคุณภาพดังกล่าวให้ดําเนินการอย่างน้อยทุก ๆ  ห้าปี 

(๖) ประเมินคุณสมบัติและพิจารณาการอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรของผู้ย่ืนคําขอเพื่อขอหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร  ตามแต่กรณ ี

(๗) กํากับการดําเนินการสอบ  ตัดสินผลการสอบ  และรายงานผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรต่อวิทยาลัย 

(๘) ติดตามผล  ดําเนินการแก้ปัญหาการฝึกอบรมสาขานัน้  พร้อมทั้งให้เสนอแนะการฝึกอบรม
ต่อวิทยาลัย 

(๙) ควบคุม  กํากับดูแล  เพื่อให้การฝึกอบรมสาขานั้นดําเนินไปตามเป้าหมายที่วิทยาลัยกําหนด 



 หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
     

 

(๑๐) พิจารณาการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกายภาพบําบัดของสาขาน้ัน   
เพื่อเสนอต่อวิทยาลัยและสภากายภาพบําบัด 

(๑๑) คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมสาขานั้น  ร่วมกับสถาบันหลักตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๒๙ ค่าตอบแทนคณะอนุกรมการสอบและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ   

ให้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัย   
ส่วนที่  ๖ 

การฝึกอบรมเพื่อรับวุฒิบัตร 
 

 

ข้อ ๓๐ การฝึกอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้  ความชํานาญสาขาต่าง ๆ  ในการ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดแบ่งออกเป็น 

(๑) การฝึกอบรมตามระบบ 
(๒) การฝึกอบรมแบบแยกส่วน 
ข้อ ๓๑ การฝึกอบรมตามระบบ  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ระยะเวลาการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่าสองปี 
(๒) หลักสูตรการฝึกอบรม 
 (ก) ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภากายภาพบําบัด  โดยการเสนอแนะของ

วิทยาลัย  หรือ 
 (ข) ต้องเป็นหลักสูตรของสภากายภาพบําบัดโดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบสาขานั้น  โดยการเสนอแนะของวิทยาลัย 
(๓) สถาบันที่ทําการฝึกอบรมสาขาใด  จะต้องได้รับการรับรองจากสภากายภาพบําบัด   

โดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้น  และโดยการเสนอแนะของ
วิทยาลัย 

(๔) การจดัการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน  เพื่อวุฒิบัตรทุกสาขา 
 (ก) ภาควิชาการ  ได้แก่  การบรรยาย  การประชุมวิชาการ  การสัมมนา  ต้องไม่น้อยกว่า

สามสิบแปดหน่วยกิต  แบ่งเป็นการศึกษาวิชาแกนเก้าหน่วยกิต  วิชาสาขาสิบห้าหน่วยกิตวิชาฝึก
ปฏิบัติงานทางคลินิกแปดหน่วยกิต  และการศึกษาอิสระหกหน่วยกิต   

 (ข) ภาคปฏิบัติ  ได้แก่  การฝึกอบรมทางคลินิกหรือภาคสนาม  โดยมีระยะเวลาฝึก
ปฏิบัติไม่น้อยกว่าหกร้อยชั่วโมงตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของแต่ละสาขา 
กําหนด  โดยได้รับความเห็นชอบจากวิทยาลัย 

 (ค) งานวิจัย  ต้องมีความรู้เก่ียวกับระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติที่ เ ก่ียวข้องและ 
มีผลงานวิจัยทางคลินิกที่มีคุณภาพอย่างน้อยหนึ่งเร่ือง  ซึ่งต้องตีพิมพ์ในวารสารหรือมีการนําเสนอผลงาน 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 



 หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
     

 

การจัดการฝึกอบรมภาควิชาการ  และภาคปฏิบัติตาม  (ก)  และ  (ข)  อาจจะผสมผสานกันหรือ
แยกกันก็ได้  โดยอยู่ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี 

ข้อ ๓๒ การฝึกอบรมแบบแยกส่วน  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ระยะเวลาการฝึกอบรม  หลักสูตรการฝึกอบรม  สถาบันที่ทําการฝึกอบรม  และวิธีการ

ฝึกอบรม  ให้เป็นไปตามข้อ  ๓๑  (๑)  (๒)  และ  (๓)  แห่งข้อบังคับนี้ 
(๒) การจัดการฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร  ประกอบด้วย     
 (ก) ภาควิชาการ  ได้แก่  การบรรยาย  การประชุมวิชาการ  การสัมมนา  โดยมีการเรียน

แบบแยกส่วนในสาขานั้น  เทียบเท่าสามสิบแปดหน่วยกิต  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจสะสมหน่วยกิต 
ในสาขานั้นไว้ได้จนครบตามท่ีกําหนดได้ภายในระยะเวลาห้าปี  ทั้งนี้  ต้องไม่น้อยกว่าสองปี   
แต่ต้องไม่เกินห้าปี 

 (ข) ภาคปฏิบัติ  ได้แก่  การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกหรือภาคสนามโดยให้แยกฝึกปฏิบัติ
ภายในระยะเวลาห้าปี  ตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของแต่ละสาขากําหนด  โดยความ
เห็นชอบจากวิทยาลัย  ทั้งนี้  ต้องปฏิบัติงานในสถาบันที่วิทยาลัยกําหนด 

 (ค) งานวิจัย  ต้องมีความรู้เก่ียวกับระเบียบวิธีการวิจัย  และสถิติที่เก่ียวข้องและ 
ต้องมีผลงานวิจัยทางคลินิกที่มีคุณภาพ  อย่างน้อยหนึ่งเร่ือง  ซึ่งต้องตีพิมพ์ในวารสารหรือมีการนําเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ   

ส่วนที่  ๗ 
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อรับวุฒิบัตร 

 
 

ข้อ ๓๓ ให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาใด  ย่ืนใบสมัครตามแบบ 
ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบังคับนี้ที่สํานักงานเลขาธิการวิทยาลัย  ภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยกําหนด 

ข้อ ๓๔ การคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาใด  ให้ดําเนินการ   
โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้น  ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันหลักที่ให้การฝึกอบรมสาขานั้น  
ซึ่งเสนอโดยวิทยาลัยและโดยความเห็นชอบจากสภากายภาพบําบัด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมใจ  ลือวิเศษไพบูลย์ 
นายกสภากายภาพบําบัด 



 
 

   
 

ที่……../………. 
 

วุฒิบัตร 
แสดงความรูค้วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชพีกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สภากายภาพบําบัด ออกวุฒิบัตรนี้แก่ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ใบอนญุาตเลขท่ี ………… ลงวันที ่…… เดือน ……………… พ.ศ. ………… 

เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชพีกายภาพบําบัด 
สาขา ………………………………………………………. 

 
มีเกียรติศักด์ิและสิทธิแห่งวุฒิบัตรภายใต้กฎหมายและข้อบังคบัของ 

สภากายภาพบําบัดทุกประการ 
ออกให้ไว้ ณ วันที่ ………………. เดือน ………………………….. พ.ศ. …………….. 

 
 

                ………………………………………..                            ……………………………………….. 
       ประธานวิทยาลัยกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย                     นายกสภากายภาพบําบัด 
 
 
 
               ………………………………………..                             ……………………………………….. 
        ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ         เลขาธิการวิทยาลัยกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย 
        สาขา............................................................        
 



 

 
 

ที่……../………. 
 

หนังสืออนุมัติ 
แสดงความรูค้วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชพีกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สภากายภาพบําบัด ออกหนังสืออนุมัตินีแ้ก่ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ใบอนญุาตเลขท่ี ………… ลงวันที ่…… เดือน ……………… พ.ศ. ………… 

เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชพีกายภาพบําบัด 
สาขา ………………………………………………………. 

 
มีเกียรติศักด์ิและสิทธิแห่งหนังสืออนุมัติภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของ 

สภากายภาพบําบัดทุกประการ 
ออกให้ไว้  ณ  วันที่ ………………. เดือน ………………………….. พ.ศ. …………….. 

 
 
 
          ………………………………………..                            ……………………………………….. 
 ประธานวิทยาลัยกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย                     นายกสภากายภาพบําบัด 
 
 
 
          …………………….......……………..                           .....…………………………………….. 
   ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ           เลขาธิการวิทยาลัยกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย 
   สาขา............................................................ 
 


