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ข้อบังคับสภากายภาพบาบัด
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมตั ิหรือวุฒิบตั ร
แสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดสาขาต่าง ๆ
พ.ศ. ๒๕๖๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ค) (ญ) และมาตรา ๓๑ และโดยความเห็นชอบ
จากสภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบาบั ด
พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการสภากายภาพบาบัดจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภากายภาพบาบัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ
อนุ มั ติ ห รื อ วุ ฒิ บั ต รแสดงความรู้ ค วามช านาญในการประกอบวิ ช าชี พ กายภาพบ าบั ด สาขาต่ า ง ๆ
พ.ศ. ๒๕๖๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกข้อบังคับสภากายภาพบาบัด ว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ
อนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ราชวิทยาลัย” หมายความว่า ราชวิทยาลัยกายภาพบาบัดแห่งประเทศไทย
“หนังสืออนุมัติ” หมายความว่า หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญเฉพาะทางในการ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ซึ่งสภากายภาพบาบัด ออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้
“วุฒิบัตร” หมายความว่า วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญเฉพาะทางในวิชาชีพกายภาพบาบัดขัน้ สูง
ซึ่งสภากายภาพบาบัดออกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม
กายภาพบาบัดขั้นสูงระดับวุฒิบัตรตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การบริหาร การจัดการการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรม
กายภาพบาบัดขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ตามข้อบังคับนี้
“การสอบ” หมายความว่า การสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้
ความชานาญเฉพาะทางในวิชาชีพกายภาพบาบัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภากายภาพบาบัด
“คณะอนุกรรมการสอบ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสอบความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิ ช าชี พ กายภาพบ าบั ด เพื่ อ รั บ หนั ง สื อ อนุ มั ติ ใ นแต่ ล ะสาขาที่ ร าชวิท ยาลั ย แต่ ง ตั้ง ขึ้ นโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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“คณะอนุ กรรมการฝึก อบรมและสอบ” หมายความว่ า คณะอนุ กรรมการฝึก อบรมและ
สอบความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด เพื่อมีสิทธิสอบรับวุฒิบัตรในแต่ละสาขาที่
ราชวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
“คณะผู้บริห ารราชวิทยาลัย ” หมายความว่า คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยกายภาพบ าบั ด
แห่งประเทศไทย
“เลขาธิการราชวิทยาลัย” หมายความว่า เลขาธิการราชวิทยาลัยกายภาพบาบัดแห่งประเทศไทย
“สถาบันฝึกอบรม” หมายความว่า สถาบันที่ทาการฝึกอบรม ได้แก่ สถาบันหลัก สถาบันร่วมผลิต
และแหล่งฝึก ที่คณะกรรมการรับรอง
“สถาบันหลัก” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการประกาศให้เป็นสถาบันหลัก
เพื่อฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมกายภาพบาบัดขั้นสูงระดับวุฒิบัตร โดยสามารถจัดการสอนและ
ฝึกอบรมร่วมกับสถาบันร่วมผลิต
“สถาบันร่วมผลิต” หมายความว่า สถาบันที่คณะกรรมการประกาศให้เป็นสถาบันร่วมผลิต
เพื่อทาหน้าที่ร่วมฝึกอบรมและเอื้อ อานวย การฝึกอบรมกายภาพบาบัดขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
“แหล่งฝึก” หมายความว่า โรงพยาบาล หน่วยบริการ สถานพยาบาล องค์การหรือสถานที่
ที่คณะกรรมการประกาศให้เป็นแหล่งฝึกอบรมกายภาพบาบัดขั้นสูงระดับวุฒิบัตรในภาคปฏิบัติ
ข้อ ๕ ให้นายกสภากายภาพบาบัดเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอานาจออกระเบียบ
และประกาศ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้
ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือมีกรณีที่มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มี
ปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้นายกสภากายภาพบาบัดเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
สาขาที่ออกหนังสืออนุมตั ิหรือวุฒิบตั ร
ข้อ ๖ สภากายภาพบาบัด จะออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรในแต่ละสาขา ดังนี้
(๑) สาขากายภาพบาบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
(๒) สาขากายภาพบาบัดในระบบประสาท
(๓) สาขากายภาพบาบัดในเด็ก
(๔) สาขากายภาพบาบัดระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด
(๕) สาขากายภาพบาบัดการกีฬา
(๖) สาขากายภาพบาบัดในผู้สูงอายุ
(๗) สาขากายภาพบาบัดชุมชน
การปรั บ ปรุง ชื่อ สาขา การเพิ่ ม เติม หรือ ยกเลิ ก สาขาให้ เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ
โดยออกเป็นประกาศสภากายภาพบาบัด
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หมวด ๒
การฝึกอบรมและการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ส่วนที่ ๑
การฝึกอบรมเพื่อรับวุฒิบัตร
ข้อ ๗ ผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
(๒) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดไม่น้อยกว่าสามปี
(๓) สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่กาหนด
ตามข้อ ๖ ซึ่งหน่วยงานราชการที่เกีย่ วข้องรับรอง หรือสาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูงจากหลักสูตรที่ราชวิทยาลัยรับรองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ หรือเป็นผู้มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๔) เป็นสมาชิกวิสามัญของราชวิทยาลัย
(๕) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ราชวิทยาลัยประกาศกาหนด
ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม ให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการราชวิทยาลัยตามแบบที่
ราชวิทยาลัยประกาศกาหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
(๑) หลักฐานแสดงคุณสมบัติตามข้อ ๗
(๒) ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป ซึ่งถ่ายไว้
ไม่เกิน ๖ เดือน
(๓) หนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดที่อนุมัติให้เข้าฝึกอบรม (ถ้ามี)
(๔) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัคร หากเห็นว่า
ถูกต้องครบถ้วนให้เสนอสถาบันหลักพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิที่จะได้รับการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยประกาศกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๐ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในสาขาใดจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในสาขานั้นให้ครบตามหลักสูตร
ของสถาบันหลัก
ส่วนที่ ๒
การจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ข้อ ๑๑ สถาบันฝึกอบรม จะต้องจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมจานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า
๙๒ หน่วยกิต และมีระยะเวลาการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี
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ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ใดมีเหตุจาเป็นไม่สามารถฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องได้ ให้สถาบัน
หลักเสนอเรื่องไปยังเลขาธิการราชวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบและพิจารณาให้พักการฝึกอบรม เฉพาะกรณีที่
ผู้นั้ น ได้สิ้น สุด การฝึกอบรมในปีที่ 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 ให้เป็นไปตามระเบียบที่ราชวิทยาลัยประกาศกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หมวด ๓
การยื่นคาขอหนังสืออนุมตั หิ รือวุฒบิ ัตร
ส่วนที่ ๑
การยื่นขอรับหนังสืออนุมตั ิ
ข้อ ๑๓ ผู้ที่มีสิทธิยื่นคาขอหนังสืออนุมัติจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
(๒) สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกตรงสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับ
ที่ขอหนังสืออนุมัติหรือสาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจากหลักสูตรที่ราชวิทยาลัย
รับรองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ หรือเป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัย
ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๓) เป็นสมาชิกวิสามัญของราชวิทยาลัย
(๔) ผ่านการสอบความรู้ตามที่ราชวิทยาลัยประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๕) นอกจากคุณสมบัติตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ผู้มีสิทธิยื่นคาขอหนังสืออนุมัติจะต้องมี
คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(ก) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดไม่น้อยกว่าสิบปี และมี
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานด้านกายภาพบาบัดในสาขาที่จะขอหนังสืออนุมัติไม่น้อยกว่าสี่พันชั่วโมง
(ข) ได้ รั บ วุ ฒิ บั ต รหรื อ หนั ง สื อ อนุ มั ติ จ ากสถาบั น ต่ า งประเทศที่ ร าชวิ ท ยาลั ย รั บ รอง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและจะต้องมีลักษณะและปริมาณงานที่จะต้องปฏิบัติเพื่อการสอบ
และรับหนังสืออนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยประกาศกาหนด
(๖) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ราชวิทยาลัยประกาศกาหนด

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๒๑ ง

หนา้ ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๒
การยื่นขอรับวุฒิบตั ร
ข้อ ๑๔ ผู้มีสิทธิยื่นคาขอวุฒิบัตรจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
(๒) มีหลักฐานการสาเร็จหลักสูตรฝึกอบรมกายภาพบาบัดขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
หมวด ๔
การสอบและการออกหนังสืออนุมตั ิหรือวุฒิบตั ร
ข้อ ๑๕ ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ให้ยื่นคาขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ
หรือวุฒิบัตรพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศสมัครสอบ และชาระค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบ
ข้อ ๑๖ ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยรวบรวมและตรวจสอบคาขอสอบและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอคณะอนุกรรมการสอบหรือคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
ในแต่ละสาขาเพื่อตรวจสอบ กรณียื่นขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรผู้ยื่นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียน
ของราชวิทยาลัย
ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ปรากฏชื่อ ชื่อไม่ตรงหรือสาขาที่ขอสอบไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ใน
ทะเบียน ให้ถือว่าผู้ยื่นไม่มีสิทธิในการสอบครั้งนั้น
ข้อ ๑๗ เมื่อคณะอนุกรรมการสอบหรือคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบพิจารณาเห็นชอบ
คุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ให้เลขาธิการราชวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ข้อ ๑๘ การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรให้เป็นไปตามที่ราชวิทยาลัยประกาศกาหนด
โดยจัดให้มีการสอบ ดังต่อไปนี้
(๑) การสอบข้อเขียน
(๒) การสอบปากเปล่า
(๓) การสอบอื่น ๆ ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
ข้อ ๑๙ กรณีการรับหนั งสืออนุมัติให้ยกเว้นการสอบข้อเขียน โดยให้สอบปากเปล่าหรื อ
การสอบอื่น ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบในสาขานั้นเห็นสมควร ผู้ยื่นขอหนังสืออนุมัติ
ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(๑) เป็น อาจารย์ประจาที่มีประสบการณ์ในการสอน หรือให้การฝึกอบรมในสาขานั้น ใน
สถาบันที่สภากายภาพบาบัดรับรองมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดปี หลังผ่านการศึกษาระดับหลัง
ปริญญากายภาพบาบัดบัณฑิต

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๒๑ ง

หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

(๒) เป็นอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์ในการสอน หรือให้การฝึกอบรมในสาขานั้นในสถาบัน
ที่สภากายภาพบาบัดรับรองมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี หลังผ่านการศึกษาระดับหลังปริญญา
กายภาพบาบัดบัณฑิต
(๓) เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ บั ต รหรื อ เที ย บเท่ า แสดงความรู้ ค วามช านาญในการประกอบวิ ช าชี พ
กายภาพบาบัดในสาขานั้นจากสถาบันในต่างประเทศที่สภากายภาพบาบัดรับรอง เพื่อการสมัครสอบ
เป็ น ผู้ ช านาญในการประกอบวิ ช าชี พ กายภาพบ าบั ด ในสาขานั้ น และมี ป ระสบการณ์ ใ นการสอน
หรือให้การฝึกอบรมในสาขานั้นในสถาบันที่สภากายภาพบาบัดรับรองมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี
หลังได้รับวุฒิบัตรหรือเทียบเท่าจากต่างประเทศ
ข้อ ๒๐ ผู้ยื่นคาขอหนังสืออนุมัติตามข้อ ๑๙ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ตามที่คณะอนุกรรมการสอบสาขานั้น ๆ กาหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย และอนุมัติจากคณะกรรมการ
ข้อ ๒๑ การยื่นขอหนังสืออนุมัติของผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๙ จะต้องสอบเพื่อรับหนังสือ
อนุมัติให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาสิบปีนับตั้งแต่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้
ข้อ ๒๒ กรณี ก ารสอบข้ อ เขี ย นตามข้ อ ๑๘ (๑) การสอบปากเปล่ า ตามข้ อ ๑๘ (๒)
และการสอบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๘ (๓) ให้เก็บสะสมไว้ได้ในระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ประกาศ
ผลสอบผ่านครั้งแรก
ข้อ ๒๓ ในการสอบครั้งใด หากมีความจาเป็น คณะอนุกรรมการสอบอาจเสนอราชวิทยาลัย
ให้มีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาช่วยดาเนินการสอบ
เป็นคราว ๆ ไป
ข้อ ๒๔ การสอบให้จัดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แต่ไม่เกิน ๒ ครั้ง เว้นแต่คณะอนุกรรมการ
สอบหรือคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของแต่ละสาขาต้องการให้มีการสอบต่างไปจากที่กาหนด
ให้เสนอขออนุมัติจากคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ ๒๕ การตั ด สิ น ผลการสอบ ผู้ ส อบจะต้ อ งสอบผ่ านตามเกณฑ์ ที่ ร าชวิท ยาลั ย กาหนด
โดยคณะอนุกรรมการสอบหรือคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของแต่ละสาขาจะต้องรายงานผลการสอบ
ให้ราชวิทยาลัยทราบ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและให้ราชวิทยาลัยออกหนังสืออนุมัติ
หรือวุฒิบัตรแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ ในการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบตั รให้เป็นไปตามแบบที่สภากายภาพบาบัดประกาศ
กาหนด
หมวด ๕
คณะอนุกรรมการสอบและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๒๑ ง
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ข้อ ๒๗ ให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบและคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขาต่าง ๆ ตามสาขาที่ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร
หากสาขาใดซ้ ากั น จะแต่ ง ตั้ ง เฉพาะคณะอนุ ก รรมการฝึ ก อบรมและสอบเพี ย งคณะเดี ย ว
เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทั้งในเรื่องการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรในสาขานั้น ๆ ก็ได้
ข้อ ๒๘ ในการสอบความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดเพื่อรับหนังสือ
อนุมัติหรือวุฒิบัตร ให้มีคณะอนุกรรมการสอบและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบในแต่ละสาขา
แล้วแต่กรณี ซึ่งคณะอนุกรรมการประกอบด้วย ประธานคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ
มีจานวนสาขาละไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินสิบคน
ให้ประธานเลือกอนุกรรมการจานวนหนึ่งคน เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
ข้อ ๒๙ คณะอนุกรรมการสอบและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
(๒) ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขานั้น ๆ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสภากายภาพบาบัด
หรือสาขาที่สภากายภาพบาบัดกาหนด
(๓) ปฏิบัติงานหรือทาการสอนในสาขานั้น ๆ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ดปี และขณะ
เสนอแต่งตั้งยังคงปฏิบัติงานในสาขานั้นอยู่ ระยะเวลาดังกล่าวนั้นอาจให้รวมถึงระยะเวลาที่เข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อขอรับวุฒิบัตรด้วย
(๔) มีผลงานทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่แสดงให้เห็ นถึงการพัฒนาความเป็นเลิศทางการ
ปฏิบัติด้านกายภาพบาบัดในสาขานั้น ๆ
(๕) เป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาบัดอันดี และไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิด
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาบัด
(๖) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภากายภาพบาบัดประกาศกาหนด
ข้อ ๓๐ วาระของคณะอนุกรรมการสอบแต่ละสาขา ให้เป็นไปตามวาระการสอบแต่ละครั้ง
โดยอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ให้มีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละห้าปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
ข้อ ๓๑ นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ คณะอนุกรรมการสอบและคณะอนุก รรมการ
ฝึกอบรมและสอบ จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) พ้นจากการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๒๑ ง
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ราชกิจจานุเบกษา
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(๔) คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง โดยอนุมัติสภากายภาพบาบัด
ข้อ ๓๒ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) วางเป้าหมายการฝึกอบรมสาขานั้น เพื่อเสนอราชวิทยาลัย
(๒) กาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมสาขานั้น เพื่อเสนอราชวิทยาลัย
(๓) ก าหนดหลั กเกณฑ์ แ ละรายละเอี ย ดการจัด การฝึ กอบรมและการปฏิ บัติงานสาขานั้ น
เพื่อเสนอราชวิทยาลัย
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันที่ให้การฝึกอบรมสาขานั้น เพื่อเสนอราชวิทยาลัย
ทั้งนี้ การรับรองสถาบันฝึกอบรม สถาบันหลัก สถาบันร่วมผลิต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขที่กาหนดในระเบียบราชวิทยาลัย โดยความเห็นชอบสภากายภาพบาบัด
(๕) ประเมินคุณภาพของสถาบันที่ทาการฝึกอบรมสาขานั้น เพื่อเสนอให้ราชวิทยาลัยและ
สภากายภาพบาบัดพิจารณาให้การรับรอง การประเมินคุณภาพดังกล่าวให้ดาเนินการอย่างน้อยทุก ๆ ห้าปี
(๖) ประเมิ น คุ ณ สมบั ติ แ ละพิ จ ารณาการอนุ มั ติใ ห้ เ ป็ นผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้า สอบเพื่ อ หนัง สื อ อนุมัติ
หรือวุฒิบัตรของผู้ยื่นคาขอเพื่อขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ตามแต่กรณี
(๗) กากับการดาเนินการสอบ ตัดสินผลการสอบ และรายงานผลการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ
หรือวุฒิบัตรต่อราชวิทยาลัย
(๘) ติดตามผล ดาเนินการแก้ปัญหาการฝึกอบรมสาขานั้น พร้อมทั้งให้เสนอแนะการฝึกอบรม
ต่อราชวิทยาลัย
(๙) ควบคุม กากับดูแล เพื่อให้การฝึกอบรมสาขานั้นด าเนินไปตามเป้าหมายที่ราชวิทยาลัย
กาหนด
(๑๐) พิจารณาการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกายภาพบาบัดชั้นสูงของสาขานั้น
เพื่อเสนอต่อราชวิทยาลัยและสภากายภาพบาบัด
(๑๑) คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมสาขานั้น ร่วมกับสถาบันหลักตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
หมวด ๖
อักษรย่อของหนังสืออนุมตั หิ รือวุฒบิ ัตร
ข้อ ๓๓ อกภ. หมายความว่า หนังสืออนุมัตเิ กีย่ วกับความรู้ ความชานาญในวิชาชีพกายภาพบาบัด
ข้อ ๓๔ วกภ. หมายความว่า วุฒิบัตรเกีย่ วกับความรู้ ความชานาญในวิชาชีพกายภาพบาบัด
หมวด ๗
การแปลหนังสืออนุมตั หิ รือวุฒิบตั ร

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๒๑ ง

หนา้ ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อ ๓๕ ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรมีความประสงค์จะขอให้ราชวิทยาลัยแปลหนังสือ
อนุ มัติหรือวุฒิบัตรเป็นภาษาอังกฤษ ให้ ยื่นคาขอต่อเลขาธิการราชวิทยาลัยตามแบบที่ราชวิทยาลัย
ประกาศกาหนด พร้อมด้วยหลักฐาน ดังนี้
(๑) สาเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรที่ประสงค์จะให้แปล
(๒) ค่าธรรมเนียม
(๓) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อ ๓๖ เมื่อเลขาธิการราชวิทยาลัยได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว ให้ดาเนินการออกใบแปลหนังสือ
อนุมัติหรือวุฒิบัตรตามแบบที่สภากายภาพบาบัดประกาศกาหนด
หมวด ๘
ค่าธรรมเนียม
ข้อ
(1)
(2)
(3)

๓๗ ค่าธรรมเนียมให้เรียกเก็บ ดังนี้
ค่าธรรมเนียมในการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมในการแปลหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท
หมวด ๙
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๘ ในระยะเริ่มแรก ให้คณะกรรมการพิจารณาออกหนังสืออนุมัติตามข้อบังคับนี้ให้แก่
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสอบความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิ ช าชี พ กายภาพบ าบั ด เพื่ อ รั บ หนั ง สื อ อนุ มั ติ ใ นแต่ ล ะสาขา (ชุ ด พิ เ ศษ) ของวิ ท ยาลั ย
กายภาพบาบัดแห่งประเทศไทยตามคาสั่งสภากายภาพบาบัด ที่ ๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
ค าสั่ งสภากายภาพบ าบั ด ที่ ๕๑/๒๕๖๓ ลงวั นที่ ๙ ตุ ลาคม ๒๕๖๓ และค าสั่ งสภากายภาพบ าบั ด
ที่ ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่จะประกาศการสมัครสอบครั้งแรก
ตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๓๙ ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ และคาสั่งต่าง ๆ ของสภากายภาพบาบัดที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการของวิทยาลัยกายภาพบาบัดแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสภากายภาพบาบัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การออกหนั งสืออนุ มัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
สาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้ มีผลใช้บังคับให้ใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ และคาสั่งในเรื่องเดียวกันออกมาใช้บังคับแทน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๒๑ ง

หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อ ๔๐ ให้ บ รรดาระเบี ย บ ประกาศ และค าสั่ ง ต่ า ง ๆ ของวิ ท ยาลั ย กายภาพบ าบั ด
แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสภากายภาพบาบัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ใช้บังคับ
อยู่ในวัน ที่ข้อบังคับนี้ มีผลใช้บังคับให้ ใช้บังคับได้ต่อไปในฐานะระเบียบ ประกาศ และคาสั่งของ
ราชวิทยาลัยจนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ และคาสั่งในเรื่องเดียวกันออกมาบังคับใช้แทน
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5
สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบาบัด

