คู่มือหลักเกณฑ์ การรั บรองปริญญา
ในวิชาชีพกายภาพบาบัด
(ฉบับปรั บปรุ ง ๒๕๖๑)
ตามข้ อบังคับสภากายภาพบาบัดว่ าด้ วยการรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบาบัดของสถาบันต่ าง ๆ เพื่อประโยชน์ ในการ
สมัครเป็ นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖

ก

คานา
คู่มือหลักเกณฑ์ การรับรองปริ ญญาในวิชาชีพกายภาพบาบัดเล่มนี ้ จัดทาขึน้ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิประกอบการยื่นขอการรั บรองปริ ญญาในวิชาชีพกายภาพบาบัด เนือ้ หาประกอบไปด้ วยทังเกณฑ์
้
สาหรั บ
การขอรับรองหลักสูตรและเกณฑ์สาหรับการขอรับรองสถาบัน ที่ผ่านกระบวนการทบทวนและปรับปรุ งใหม่ให้ ดี
ยิ่งขึน้ กว่าเดิม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป สถาบันผู้ผลิตนักกายภาพบาบัดต้ อง
ได้ รับการรับรองทัง้ ส่วนรั บรองหลักสูตรและส่วนรับรองสถาบัน เพื่อให้ บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันนัน้ มี
สิทธิสมัครเป็ นสมาชิกสภากายภาพบาบัด ตามข้ อบังคับสภากายภาพบาบัดว่าด้ วยการรับรองปริ ญญาในวิชาชีพ
กายภาพบาบัดของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็ นสมาชิกพ.ศ. ๒๕๕๖ และมีสิทธิ สมัครเข้ าสอบ
ความรู้ เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ในคู่มือจะมีรายละเอียดของลาดับขัน้ ตอนและกาหนดเวลาในการยื่ นคาขอ (Flow chart) เช่น ลาดับ
ขันตอนการขอความเห็
้
นชอบหลักสูตร และการขอการรับรองสถาบัน รวมทังมี
้ ตวั อย่างเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อ
ยื่นขอรับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (สาหรับสถาบัน ) เอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบคุณภาพ
เพื่อการรับรองสถาบัน (สาหรั บสถาบัน) รายการเอกสารที่จะใช้ เพื่อการประเมิน ตัวอย่างตารางให้ กรอกผลการ
ดาเนินงาน เป็ นต้ น
สภากายภาพบาบัดตระหนักในความสาคัญของการกาหนดเกณฑ์ ดงั กล่าวซึง่ เชื่อ ว่าจะสามารถเป็ นทัง้
ปั จจัยสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาในวิชาชีพและเป็ นเครื่ องมือประกันคุณภาพการศึกษาด้ านกายภาพบาบัด จึงมี
ความตังใจจะปรั
้
บปรุ งทังหลั
้ กเกณฑ์และวิธีการในการรับรองปริ ญญาวิชาชีพตามความเหมาะสมในโอกาสต่อไป
หากผู้ใช้ และผู้เกี่ยวข้ องท่านใดมีข้อคิดเห็นต่อเกณฑ์และข้ อบังคับฉบับนี ้โปรดให้ ข้อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะมายังสภา
กายภาพบาบัด เพื่ อจะได้ นามาปรั บปรุ งแก้ ไขให้ ดียิ่งขึน้ เพื่อให้ ประชาชนได้ รับบริ การกายภาพบาบัดอย่างมี
คุณภาพได้ มาตรฐาน
สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบาบัด วาระ ๒๕๖๐-๒๕๖๓

ข

สารบัญ
คานา
สารบัญ
สารบัญรายการอ้ างอิง
บทที่ ๑ การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบาบัด
บทที่ ๒ กระบวนการขอรับการประเมินเพื่อรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบาบัด
ตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
บทที่ ๓ ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
บทที่ ๔ ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบาบัด
บทที่ ๕ ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบาบัดที่เริ่มเปิ ดดาเนินการใหม่
แนวทางการประเมิน
บทที่ ๖ แนวทางในการประเมินและให้ คะแนน

หน้ า
ก
ข
ค
๑
๔

๑๒
๑๘
๓๑

๔๙

ค

สารบัญรายการอ้ างอิง
หน้ า
ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ข้ อบังคับสภากายภาพบาบัดว่าด้ วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
๕๘
กายภาพบาบัดของสถาบันต่างๆเพื่อประโยชน์ในการสมัคร
เป็ นสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศสภากายภาพบาบัดเรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
๖๘
วิชาชีพกายภาพบาบัด
ประกาศสภากายภาพบาบัดเรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา ๗๗
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบาบัด
แบบฟอร์ มในการยื่นขอรับการพิจารณา
๑๑๓
มคอ.๑ รายละเอียดเนื ้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชากายภาพบาบัด
๑๑๘
ความสามารถขันพื
้ ้นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด (competency) ๑๒๒

๑

บทที่ ๑
การรั บรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบาบัด
ข้ อบัง คับสภากายภาพบาบัดว่าด้ วยการรั บรองปริ ญญาในวิช าชีพ กายภาพบาบัดของสถาบัน
ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็ นสมาชิกพ.ศ.๒๕๕๖ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๑เมษายน
๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ ข้ อบังคับฯ นีก้ าหนดให้ สภากายภาพบาบัด แต่งตัง้
คณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบาบัดประกอบด้ วย
(๑) นายกสภากายภาพบาบัด หรื อผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการสภากายภาพบาบัดแต่งตังเป็
้ น
ประธาน
(๒) คณบดีค ณะกายภาพบ าบัด หรื อ คณบดี ค ณะที่ เรี ย กชื่ อ อย่างอื่ น หรื อหัว หน้ า หน่วยงาน
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรื อหัวหน้ าภาควิชา ซึ่งเป็ นกรรมการสภากายภาพบาบัดจานวน
ห้ าคน
(๓) เลขาธิการสภากายภาพบาบัด
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด จานวนอย่างน้ อยสามคนแต่ไม่เกินห้ า
คน
(๕) ประธานคณะอนุกรรมการสอบ ตามข้ อบังคับสภากายภาพบาบัด ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การสอบ
ความรู้ เพื่ อขอขึน้ ทะเบีย นและรั บใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิช าชี พ กายภาพบาบัด เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ
โดยคณะกรรมการมี อ านาจและหน้ าที่ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การรั บ รองปริ ญญาวิ ช าชี พ
กายภาพบาบัดดังต่อไปนี ้
(๑) ให้ ค าปรึ ก ษาให้ ความเห็ น และให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานหลั ก สู ต ร
กายภาพบาบัดและเกณฑ์มาตรฐานสถาบันให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิชาการและวิชาชีพในระดับ
นานาชาติเพื่อเสนอสภากายภาพบาบัดพิจารณาและอนุมตั ใิ ห้ ประกาศใช้
(๒) ให้ ค าปรึ ก ษาให้ ความเห็ น และให้ ค าแนะน าแก่ ส ภากายภาพบ าบัด เกี่ ย วกั บ หลัก สู ต ร
กายภาพบ าบัดและการรั บรองสถาบันตามที่ ค ณะอนุกรรมการเสนอเพื่ อ เสนอให้ สภากายภาพบาบัด
พิจารณา
(๓) ให้ คาปรึ กษาให้ ความเห็นและให้ คาแนะนาสถาบันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันและ
หลักสูตรกายภาพบาบัด

๒

(๕) แต่ง ตัง้ คณะอนุก รรมการอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยอนุมัติจ ากสภากายภาพบ าบัด ในที่ นี ไ้ ด้ แ ก่
คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบาบัด ซึ่งจะทาหน้ าที่ในการประเมินสถาบันและ
หลักสูตรกายภาพบาบัด
“คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบาบัด ”ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วิชาชีพกายภาพบาบัดและผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดจานวนอย่างน้ อยห้ าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนซึ่ง
และต้ องไม่เ ป็ นบุคลากรประจาของสถาบันและไม่ใช่อาจารย์ประจ าของหลักสูตรที่ขอรับการประเมิ น
ตลอดจนต้ องไม่เป็ นผู้บริ หารผู้ดาเนินการหรื อมีส่วนเกี่ยวข้ องได้ เสียกับหลักสูตรกายภาพบาบัดและสถาบัน
ที่ขอรับการประเมินนันให้
้ คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งทาหน้ าที่พิจารณาตรวจประเมินความพร้ อมของ
สถาบันและหลักสูตรเพื่อเป็ นข้ อมูลในการพิจารณารับรองปริญญารวมทังเสนอความเห็
้
นต่อคณะกรรมการ
การศึกษาวิชาชีพกายภาพบาบัดเพื่อให้ คาปรึ กษาให้ ความเห็นและให้ คาแนะนาแก่สภากายภาพบาบัด
เกี่ ยวกับหลักสูตรกายภาพบาบัดและการรับรองสถาบันตามที่คณะอนุกรรมการเสนอเพื่อเสนอให้ สภา
กายภาพบาบัดพิจารณา”
คูม่ ือหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบาบัดฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑ เล่มนี ้ จัดทาขึ ้น
เพื่อใช้ ประกอบการยื่นขอการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบาบัด
เนื ้อหาประกอบไปด้ วยเกณฑ์
สาหรับการขอรับรองหลักสูตรและการขอรับรองสถาบัน โดยแบ่งออกเป็ น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ ได้ แก่ บทที่ ๓, ๔
และ ๕ เป็ นเกณฑ์และตัวบ่งชี ้สาหรับการรับรองหลักสูตรและสถาบันตามลาดับ ส่วนที่ ๒ ได้ แก่ บทที่ ๖ เป็ น
แนวทางในการประเมินและการให้ คะแนน
สถาบันผู้ผลิตนักกายภาพบาบัดเป็ นผู้ขอรับการรับรองปริ ญญาในวิชาชีพกายภาพบาบัดโดยแบ่ง
ออกเป็ น ๒ ขัน้ ตอน ได้ แก่ (๑) การขอรับรองหลักสูตรและ (๒) การขอรับรองสถาบัน สถาบันผู้ผลิตนัก
กายภาพบาบัดต้ องได้ รับการรับรองทังส่
้ วนหลักสูตรและส่วนสถาบัน เพื่อให้ บณ
ั ฑิตที่สาเร็ จ การศึกษาจาก
สถาบันนันมี
้ สิทธิสมัครเป็ นสมาชิกสภากายภาพบาบัดและมีสิทธิเข้ าสอบใบประกอบวิชาชีพในส่วนของ
การรับรองหลักสูตรนัน้ หลักสูตรที่จะได้ รับการรับรองต้ องมีองค์ประกอบครบถ้ วนตามที่สภากายภาพบาบัด
กาหนดเท่านัน้ ระยะเวลาการรับรองหลักสูตรไม่เกิน ๕ ปี สาหรับการรับรองสถาบัน ตัวบ่งชี ้มีคะแนนรวม
๑๐๐ คะแนน สถาบันการศึกษาจะได้ รับการรับรองสถาบันเมื่อได้ ผ่านเกณฑ์สาคัญทุกข้ อ และได้ คะแนน
เต็มรวมไม่น้อยกว่า ๕๐ คะแนน สภากายภาพบาบัดพิจารณาคะแนนเพื่อกาหนดระยะเวลาที่ให้ การรับรอง
สถาบันการศึกษาที่ยื่นคาขอ โดยสภากายภาพบาบัดอาจมีมติอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
คะแนนรวมที่ได้ รับการประเมิน
ตังแต่
้ เก้ าสิบคะแนนขึ ้นไป
ตังแต่
้ แปดสิบถึงแปดสิบเก้ าคะแนน

ระยะเวลาการรับรองสถาบันการศึกษา
รับรองไม่เกินห้ าปี การศึกษา
รับรองไม่เกินสี่ปีการศึกษา

๓

คะแนนรวมที่ได้ รับการประเมิน
ตังแต่
้ เจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้ าคะแนน
ตังแต่
้ หกสิบถึงหกสิบเก้ าคะแนน
ตังแต่
้ ห้าสิบถึงห้ าสิบเก้ าคะแนน

ระยะเวลาการรับรองสถาบันการศึกษา
รับรองไม่เกินสามปี การศึกษา
รับรองไม่เกินสองปี การศึกษา
รับรองไม่เกินหนึง่ ปี การศึกษา

รายละเอียดของคะแนนตามหัวข้ อ มีดงั นี ้
คะแนน
เกณฑ์ สาคัญ เกณฑ์ พัฒนา
ผู้บริหารและอาจารย์กายภาพบาบัด
๒๓
๔
การจัดการเรี ยนการสอนและปัจจัยเกื ้อหนุน
๑๕
๑๖
การฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิกกายภาพบาบัดหรื อการ
๑๖
๑๑
ฝึ กปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง
การประเมินบัณฑิต
๑๕
รวม
๕๔
๔๖
หัวข้ อประเมิน

๑.
๒.
๓.
๔.

รวม
๒๗
๓๑
๒๗
๑๕
๑๐๐

ดูรายละเอียดของลาดับขันตอนและก
้
าหนดเวลาในการยื่นคาขอในบทที่ ๒
ค่าธรรมเนียมในการรับรองปริญญาวิชาชีพกายภาพบาบัด มีรายละเอียด ดังนี ้
(๑) การรับรองปริญญาของสถาบันในประเทศครัง้ ละ
(๒) การรับรองปริญญาของสถาบันต่างประเทศครัง้ ละ
(๓) การให้ ความเห็นชอบหลักสูตรในประเทศครัง้ ละ
(๔) การรับรองสถาบันในประเทศครัง้ ละ
(๕) การรับรองหลักสูตรต่างประเทศครัง้ ละ
(๖) การรับรองสถาบันต่างประเทศครัง้ ละ
(๗) การให้ ความเห็นชอบหรื อการรับรองกรณีมีการแก้ ไขปรับปรุง
หรื อเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตรหรื อสถาบันครัง้ ละ

๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๐,๐๐๐ บาท

๔

บทที่ ๒
กระบวนการขอรับการประเมินเพื่อรั บรองปริญญา
ในวิชาชีพกายภาพบาบัด
คาชีแ้ จง
๑. การรั บรองปริ ญญา ตามข้ อบังคับฯ ว่าด้ วยการรับรองปริ ญญาในวิชาชีพกายภาพบาบัดข้ อ ๘
กาหนดว่า ในการรับรองปริ ญญา ให้ สภากายภาพบาบัดพิจารณารายละเอียดจากหลักสูตรที่มี
เกณฑ์มาตรฐานตามข้ อบังคับนี ้ โดยหลักสูตรต้ องผ่านความเห็นชอบของสภากายภาพบาบัดและ
ดาเนินการผลิตบัณฑิตโดยสถาบันที่ได้ รับการรับรองตามข้ อบังคับนี ้
๒. การยื่นคาขอการรั บรองสถาบัน จะยื่นก่อนหรื อพร้ อมกับการยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรก็ได้
“คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบาบัด ” จะพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร
ก่อน หากหลักสูตรได้ รับการพิจารณาเห็นชอบ คณะอนุกรรมการฯ จึงพิจารณาการรับรองสถาบัน
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
Flow chart ในหน้ าถัดไป แสดงขันตอนการด
้
าเนินการขอรับการรับรองปริญญา โดยแยกเป็ น ๒
กลุม่ สถาบัน
กลุม่ ที่ ๑ เป็ นสถาบันที่เคยได้ รับการรับรองปริญญาโดยสภากายภาพบาบัดมาก่อนแล้ ว
ประกอบด้ วย ขันตอนการด
้
าเนินการขอรับความเห็นชอบหลักสูตร และขันตอน
้
การดาเนินการขอรับการรับรองสถาบัน
กลุม่ ที่ ๒ เป็ นสถาบันใหม่ที่ยงั ไม่เคยได้ รับการรับรองปริญญาจากสภากายภาพบาบัดมา
ก่อน ประกอบด้ วย ขันตอนการด
้
าเนินการขอรับความเห็นชอบหลักสูตร และ
ขันตอนการด
้
าเนินการขอรับการรับรองสถาบัน

๕

๑. การขอความเห็นชอบหลักสูตร สาหรับสถาบันที่เคยได้ รับการรับรองปริญญา ตามข้ อบังคับสภาฯ แล้ ว
จะต้ องกระทาล่วงหน้ าก่อนถึงกาหนดการ
เปิ ดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน



สถาบันยื่นคาขอการรับรองสถาบันตามแบบ
สกภ. ๑๐ ต่อเลขาธิการสภาฯ พร้ อมด้ วยหลักฐาน

คณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบาบัด
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและ
หลักสูตรกายภาพบาบัดแต่ละสถาบัน

ไม่เกิน ๓๐ วัน

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาหลักสูตร

ไม่เกิน ๑๕ วัน

ไม่เกิน ๓๐ วัน

ไม่เกิน ๓๐ วัน

ไม่เห็นชอบ
หลักสูตร

เห็นชอบหลักสูตร
ไม่เกิน ๕ ปี

คณะกรรมการการศึกษาฯ
พิจารณา และส่งเรื่องให้ สภาฯ

ไม่เห็นชอบฯ โดยมีเงื่อนไข

ไม่เห็นชอบฯ

คณะกรรมการการศึกษาฯ
พิจารณา และส่งเรื่องให้ สภาฯ

คณะกรรมการการศึกษาฯ
พิจารณา และส่งเรื่องให้ สภาฯ

สภาฯ แจ้ งผลการเห็นชอบ
หลักสูตรไม่เกิน ๕ ปี

สภาฯ แจ้ งผลการไม่
เห็นชอบฯแบบมีเงื่อนไข

สภาฯ แจ้ งผล
การไม่รัเห็นชอบหลักสูตร

สถาบันฯ ปรับปรุงแก้ ไข
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

สถาบันฯมี เวลา
ไม่เกิ น ๑๕ วัน

ยื่นคาขอฯ ใหม่ ภายใน ๙๐ วัน

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาหลักสูตร

ไม่เกิน ๓๐ วัน

ไม่เกิน ๓๐ วัน
 สามารถดาเนินการรับนักศึกษาใหม่

ได้ ก็ตอ่ เมื่อสภากายภาพบาบัดให้ การ



เห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันแล้ ว

เห็นชอบหลักสูตรไม่
เกิน ๕ ปี

ไม่เห็นชอบหลักสูตร

คณะกรรมการการศึกษาฯ
ส่งเรื่องให้ สภาฯ พิจารณา

คณะกรรมการการศึกษาฯ
ส่งเรื่องให้ สภาฯ พิจารณา

สภาฯ แจ้ งผลการเห็นชอบ
หลักสูตรไม่เกิน ๕ ปี

สภาฯ แจ้ งผล
การไม่เห็นชอบหลักสูตร

สถาบันประกาศรับนักศึกษาใหม่
ปี การศึกษาถัดไป

สถาบันยื่นคาขอความเห็นชอบใหม่ เมื่อพ้ นกาหนด
ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ทีส่ ภาฯมีมติยืนยันไม่เห็นชอบ

๖

๒. การขอการรับรองสถาบัน สาหรับสถาบันที่เคยได้ รับการรับรองปริญญา ตามข้ อบังคับสภาฯ แล้ ว
จะต้ องกระทาล่วงหน้ าก่อนถึงกาหนดการ
เปิ ดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๘๐
 วัน

สถาบันยื่นคาขอการรับรองสถาบันตามแบบ



สกภ. ๑๒ ต่อเลขาธิการสภาฯ พร้ อมด้ วยหลักฐาน
คณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบาบัด
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและ

ไม่เกิน ๓๐ วัน

หลักสูตรกายภาพบาบัดแต่ละสถาบัน

คณะอนุกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม
รับรองสถาบัน

ไม่รับรองสถาบัน

ไม่เกิน ๑๕ วัน
ไม่รับรองฯโดยมีเงื่อนไข

ไม่เกิน ๓๐ วัน

คณะกรรมการการศึกษาฯ
พิจารณา และส่งเรื่องให้ สภาฯ

ไม่เกิน ๓๐ วัน

สภาฯ แจ้ งผล
การรับรองสถาบัน

ไม่รับรองสถาบัน

คณะกรรมการการศึกษาฯ
พิจารณา และส่งเรื่องให้ สภาฯ

คณะกรรมการการศึกษาฯ
พิจารณา และส่งเรื่องให้ สภาฯ

สภาฯ แจ้ งผลการไม่
รับรองฯแบบมีเงื่อนไข

สภาฯ แจ้ งผล
การไม่รับรองสถาบัน

สถาบันฯ ปรับปรุงแก้ ไข
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

สถาบันฯมี เวลา
ไม่เกิ น ๑๕ วัน

ยื่นคาขอการรับรองฯ ใหม่

คณะอนุกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม

ไม่เกิน ๓๐ วัน

ไม่เกิน ๓๐ วัน
 สามารถดาเนินการรับนักศึกษาใหม่

ได้ ก็ตอ่ เมื่อสภากายภาพบาบัดให้ การ
เห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันแล้ ว



รับรองสถาบัน

ไม่รับรองสถาบัน

คณะกรรมการการศึกษาฯ
ส่งเรื่องให้ สภาฯ พิจารณา

คณะกรรมการการศึกษาฯ
ส่งเรื่องให้ สภาฯ พิจารณา

สภาฯ แจ้ งผล
การรับรองสถาบัน

สภาฯ แจ้ งผล
การไม่รับรองสถาบัน

สถาบันดาเนินการจัดการเรียนการ
สอน ชันปี
้ ที่ ๒-๔

สถาบันยื่นคาขอความเห็นชอบใหม่ ภายหลังพ้ น
ระยะเวลา ๑๘๐ วันนับแต่วนั ทีส่ ภาฯ มีมติไม่รับรอง

๗

๓. การขอความเห็นชอบหลักสูตร สาหรับสถาบันที่จะขอเปิ ดดาเนินการใหม่
จะต้ องกระทาล่วงหน้ าก่อนถึงกาหนดการ
เปิ ดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน



สถาบันยื่นคาขอการรับรองสถาบันตามแบบ
สกภ. ๑๐ ต่อเลขาธิการสภาฯ พร้ อมด้ วยหลักฐาน

คณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบาบัด
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและ
หลักสูตรกายภาพบาบัดแต่ละสถาบัน

ไม่เกิน ๓๐ วัน

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาหลักสูตร

ไม่เกิน ๑๕ วัน

ไม่เกิน ๓๐ วัน

ไม่เกิน ๓๐ วัน

ไม่เห็นชอบ
หลักสูตร

เห็นชอบหลักสูตร
ไม่เกิน ๕ ปี

คณะกรรมการการศึกษาฯ
พิจารณา และส่งเรื่องให้ สภาฯ

ไม่เห็นชอบฯ โดยมีเงื่อนไข

ไม่เห็นชอบฯ

คณะกรรมการการศึกษาฯ
พิจารณา และส่งเรื่องให้ สภาฯ

คณะกรรมการการศึกษาฯ
พิจารณา และส่งเรื่องให้ สภาฯ

สภาฯ แจ้ งผลการเห็นชอบ
หลักสูตรไม่เกิน ๕ ปี

สภาฯ แจ้ งผลการไม่
เห็นชอบฯแบบมีเงื่อนไข

สภาฯ แจ้ งผล
การไม่รัเห็นชอบหลักสูตร

สถาบันฯ ปรับปรุงแก้ ไข
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

สถาบันฯมี เวลา
ไม่เกิ น ๑๕ วัน

ยื่นคาขอฯ ใหม่ ภายใน ๙๐ วัน

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาหลักสูตร

ไม่เกิน ๓๐ วัน

ไม่เกิน ๓๐ วัน
 สามารถดาเนินการรับนักศึกษาใหม่

ได้ ก็ตอ่ เมื่อสภากายภาพบาบัดให้ การ



เห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันแล้ ว

เห็นชอบหลักสูตรไม่
เกิน ๕ ปี

ไม่เห็นชอบหลักสูตร

คณะกรรมการการศึกษาฯ
ส่งเรื่องให้ สภาฯ พิจารณา

คณะกรรมการการศึกษาฯ
ส่งเรื่องให้ สภาฯ พิจารณา

สภาฯ แจ้ งผลการเห็นชอบ
หลักสูตรไม่เกิน ๕ ปี

สภาฯ แจ้ งผล
การไม่เห็นชอบหลักสูตร

สถาบันประกาศรับนักศึกษาใหม่
ปี การศึกษาถัดไป

สถาบันยื่นคาขอความเห็นชอบใหม่ เมื่อพ้ นกาหนด
ระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ทีส่ ภาฯมีมติยืนยันไม่เห็นชอบ

๘

๔. การขอการรับรองสถาบัน สาหรับสถาบันที่จะขอเปิ ดดาเนินการใหม่ (ปี ที่ ๑ ของการดาเนินการ)
จะต้ องกระทาล่วงหน้ าก่อน

ยื่นคาขอความเห็นชอบหลักสูตรตามแบบ สกภ. ๑๐ พร้ อมกับคาขอการรับรองสถาบันตามแบบ สกภ. ๑๒ ต่อเลขาธิการ พร้ อมด้ วยหลักฐาน

ถึงกาหนดการเปิ ดรับ

รวมทังหลั
้ กฐานที่แสดงข้ อตกลงเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าแปดปี กบั สถาบันอืน่ ที่มีประสบการณ์ในการเปิ ดดาเนินการสอนหลักสูตรติดต่อกัน



นักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๘๐

มาแล้ วไม่น้อยกว่าสิบห้ าปี และได้ รับการรับรองสถาบันจากสภากายภาพบาบัด เพื่อเป็ นสถาบันที่ทาหน้ าที่ให้ คาปรึกษาและคาแนะนา ฯ

วัน
คณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบาบัด
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและ
หลักสูตรกายภาพบาบัดแต่ละสถาบัน

ไม่เกิน ๓๐ วัน

คณะอนุกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม
รับรองสถาบัน

ไม่รับรองสถาบัน

ไม่เกิน ๑๕ วัน

ไม่เกิน ๓๐ วัน

คณะกรรมการการศึกษาฯ
พิจารณา และส่งเรื่องให้ สภาฯ

ไม่รับรองฯโดยมีเงื่อนไข

ไม่รับรองสถาบัน

คณะกรรมการการศึกษาฯ
พิจารณา และส่งเรื่องให้ สภาฯ

คณะกรรมการการศึกษาฯ
พิจารณา และส่งเรื่องให้ สภาฯ

สภาฯ แจ้ งผลการไม่
รับรองฯแบบมีเงื่อนไข

สภาฯ แจ้ งผล
การไม่รับรองสถาบัน

สภาฯ แจ้ งผล
การรับรองสถาบัน

ไม่เกิน ๓๐ วัน

สถาบันฯ ปรับปรุงแก้ ไข
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

สถาบันฯมี เวลา
ไม่เกิ น ๑๕ วัน

ยื่นคาขอการรับรองฯ ใหม่
คณะอนุกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม

ไม่เกิน ๓๐ วัน

ไม่เกิน ๓๐ วัน

รับรองสถาบัน

ไม่รับรองสถาบัน

คณะกรรมการการศึกษาฯ
ส่งเรื่องให้ สภาฯ พิจารณา

คณะกรรมการการศึกษาฯ
ส่งเรื่องให้ สภาฯ พิจารณา

สภาฯ แจ้ งผล
การรับรองสถาบัน

สภาฯ แจ้ งผล
การไม่รับรองสถาบัน

 สามารถดาเนินการรับน.ศ.

ชันปี
้ ที่ ๑ ได้ ก็ตอ่ เมื่อสภา
กายภาพบาบัดให้ การเห็นชอบ
หลักสูตรและรับรองสถาบันแล้ ว



สถาบันประกาศรับนักศึกษาชันปี
้ ที่ ๑
ในปี การศึกษาถัดไป 

สถาบันยื่นคาขอความเห็นชอบใหม่ ภายหลังพ้ น
ระยะเวลา ๑๘๐ วันนับแต่วนั ทีส่ ภาฯมีมติไม่รับรอง

๙

๕. การขอการรับรองสถาบัน สาหรับสถาบันที่จะขอเปิ ดดาเนินการใหม่ (ปี ที่ ๒-๔ ของการดาเนินการ)
จะต้ องกระทาล่วงหน้ าก่อนที่นกั ศึกษาจะขึ ้น
เรียนในชันปี
้ ที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน

สถาบันยื่นคาขอการรับรองสถาบันตามแบบ



สกภ. ๑๒ ต่อเลขาธิการสภาฯ พร้ อมด้ วยหลักฐาน
คณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบาบัด
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและ

ไม่เกิน ๓๐ วัน

หลักสูตรกายภาพบาบัดแต่ละสถาบัน

คณะอนุกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม
รับรองสถาบัน

ไม่รับรองสถาบัน

ไม่เกิน ๑๕ วัน
ไม่รับรองฯโดยมีเงื่อนไข

ไม่เกิน ๓๐ วัน

คณะกรรมการการศึกษาฯ
พิจารณา และส่งเรื่องให้ สภาฯ

ไม่เกิน ๓๐ วัน

สภาฯ แจ้ งผล
การรับรองสถาบัน

ไม่รับรองสถาบัน

คณะกรรมการการศึกษาฯ
พิจารณา และส่งเรื่องให้ สภาฯ

คณะกรรมการการศึกษาฯ
พิจารณา และส่งเรื่องให้ สภาฯ

สภาฯ แจ้ งผลการไม่
รับรองฯแบบมีเงื่อนไข

สภาฯ แจ้ งผล
การไม่รับรองสถาบัน

สถาบันฯ ปรับปรุงแก้ ไข
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

สถาบันฯมี เวลา
ไม่เกิ น ๑๕ วัน

ยื่นคาขอการรับรองฯ ใหม่

คณะอนุกรรมการฯ ตรวจเยี่ยม

ไม่เกิน ๓๐ วัน

ไม่เกิน ๓๐ วัน

รับรองสถาบัน

ไม่รับรองสถาบัน

คณะกรรมการการศึกษาฯ
ส่งเรื่องให้ สภาฯ พิจารณา

คณะกรรมการการศึกษาฯ
ส่งเรื่องให้ สภาฯ พิจารณา

สภาฯ แจ้ งผล
การรับรองสถาบัน

สภาฯ แจ้ งผล
การไม่รับรองสถาบัน

 สภาฯ ให้ การรับรองคราวละ ๑ ปี สาหรับ

การดาเนินการในปี ที่ ๒ ถึง ๔ หรือ ให้ การ
รับรอง ๓ ปี ในคราวเดียวกัน ขึ ้นกับเอกสาร
หลักฐานที่สถาบันส่งมาขอการรับรอง



สถาบันดาเนินการจัดการเรียนการ
สอน ชันปี
้ ที่ ๒-๔

สถาบันยื่นคาขอความเห็นชอบใหม่ ภายหลังพ้ น
ระยะเวลา ๑๘๐ วันนับแต่วนั ทีส่ ภาฯ มีมติไม่รับรอง

๑๐

ตารางแนวทางการดาเนินงานเพื่อขอรับการรับรองสถาบันในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๒
สค กย ตค พย

การดาเนินงาน

ธค

มค

พ.ศ. ๒๕๖๓
กพ มีค เมย. พค
TCAS 1

รอบที่ ๑ เป็ นการยื่นเพื่อให้ การดาเนินการรับรองเสร็จสิ ้นก่อน TCAS รอบที่ ๑
๑.๑ สถาบันฯ ยื่นแบบ สกภ.๑๒ ล่วงหน้ าก่อนการรับนักศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน (ยื่นเดือน ส.ค. ๒๕๖๒)

๑.๒ คณะกรรมการการศึกษาฯ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการตรวจประเมินฯ สาหรับแต่ละสถาบัน (ตรวจสอบความครบถ้ วนของเอกสาร ๒ สัปดาห์)
๑.๓ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบเอกสาร ตรวจเยี่ยม และสรุปผลเสนอ คณะกรรมการศึกษา ภายใน ๔๕ วัน
๑.๔ คณะกรรมการการศึกษาพิจารณาผลการตรวจฯ และเสนอความเห็นต่อสภากายภาพบาบัด ภายใน ๓๐ วัน
๑.๕ สภากายภาพบาบัดพิจารณาผลการตรวจฯ และแจ้ งผลการรับรองต่อสถาบันภายใน ๓๐ วัน (ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒)
๑.๖ กรณีที่สภาฯ มีมติไม่รับรองโดยมีเงื่อนไข สถาบันการศึกษามีเวลาสาหรับการปรับปปรุงแก้ ไขไม่เกิน ๑๕ วัน
๑.๗ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯตรวจเอกสาร/ตรวจเยี่ยมและเสนอผลการประเมินฯต่อคณะกรรมการการศึกษา ภายใน ๓๐ วัน
๑.๘ สภากายภาพบาบัดพิจารณาผลการตรวจฯ และแจ้ งผลการรับรองต่อสถาบันภายใน ๓๐ วัน (ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
รอบที่ ๒ เป็ นการยื่นเพื่อให้ การดาเนินการรับรองเสร็จสิ ้นในเดือนเมษายน ๒๕๖๓
๒.๑ สถาบันฯ ยื่นแบบ สกภ.๑๒ ล่วงหน้ าก่อนการรับนักศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน (ยื่นเดือน ต.ค. ๒๕๖๒)
๒.๒ คณะกรรมการการศึกษาฯ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการตรวจประเมินฯ สาหรับแต่ละสถาบัน (ตรวจสอบความครบถ้ วนของเอกสาร ๒ สัปดาห์)
๒.๓ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบเอกสาร ตรวจเยี่ยม และสรุปผลเสนอ คณะกรรมการศึกษา ภายใน ๔๕ วัน
๒.๔ คณะกรรมการการศึกษาพิจารณาผลการตรวจฯ และเสนอความเห็นต่อสภากายภาพบาบัด ภายใน ๓๐ วัน
๒.๕ สภากายภาพบาบัดพิจารณาผลการตรวจฯ และแจ้ งผลการรับรองต่อสถาบันภายใน ๓๐ วัน (ประมาณปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๓)
๒.๖ กรณีที่สภาฯมีมติไม่รับรองโดยมีเงื่อนไข สถาบันการศึกษามีเวลาสาหรับการปรับปปรุงแก้ ไขไม่เกิน ๑๕ วัน
๒.๗ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯตรวจเอกสาร/ตรวจเยี่ยมและเสนอผลการประเมินฯต่อคณะกรรมการการศึกษา ภายใน ๓๐ วัน
๒.๘ สภากายภาพบาบัดพิจารณาผลการตรวจฯ และแจ้ งผลการรับรองต่อสถาบันภายใน ๓๐ วัน (ประมาณกลางเดือนเมษายน ๒๕๖๓)

หมายเหตุ:
 สถาบันฯ ได้ รับการรับรองถึงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 หลักสูตรได้ รับความเห็นชอบให้ ใช้ ได้ จนถึงปี การศึกษา ๒๕๖๓
เอกสารประกอบการยื่นขอการรับรอง
รอบที่ ๑: เอกสารการดาเนินการในภาคฯ ๒/๒๕๖๐ และ ภาคฯ ๑/๒๕๖๑
รอบที่ ๒: เอกสารการดาเนินการในภาคฯ ๑/๒๕๖๑ และ ภาคฯ ๒/๒๕๖๑

TCAS 2 TCAS 3



กาหนดการ TCAS ๒๕๖๒
การสมัคร
การสอบ GAT/PAT : ๒๓-๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒
O-NET (ม.6) : ๒-๓ มี.ค. ๒๕๖๒
๙ วิชาสามัญ : ๑๖-๑๗ มี.ค. ๒๕๖๒

รอบที่ ๑ : ๑ ก.พ.- ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒
รอบที่ ๒ : ๖ - ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒
รอบที่ ๓ : ๒๗ เม.ย. - ๑๗ พ.ค ๒๕๖๒
รอบที่ ๔ : ๑๘ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๒
รอบที่ ๕ : วันที่ ๒ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็ นต้ นไป

๑๑

ตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ

๑๒

บทที่ ๓
ตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ประกอบด้ วย
๑. หลักสูตร
๒. อาจารย์กายภาพบาบัดประจาหลักสูตร
๓. ผู้เข้ ารับการศึกษาการเทียบโอนผลการเรี ยนรู้ การจัดการศึกษาและการสาเร็จการศึกษา
การให้ ความเห็นชอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ต้ องผ่ านทุกข้ อจึงได้ รับการเห็นชอบ
๑. หลักสูตร
ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

๑.๑ หมวดวิชา
เฉพาะ

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

๑) มีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๘๔
หน่วยกิต
๒) มีองค์ประกอบเป็ นไปตาม มคอ.๑
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขากายภาพบาบัดและ
ความสามารถขันพื
้ ้นฐานของผู้
ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
๓) มีจานวนชัว่ โมงฝึ กปฏิบตั ิงานทาง
คลินิกกายภาพบาบัด หรื อการฝึ ก
ปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริ งไม่น้อย
กว่า ๑,๐๐๐ ชัว่ โมง
๑.๒ เนือ้ หา
๑) การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
หรือสาระวิชา
(Human Movement Analysis) ไม่ต่า
ที่สาคัญใน
กว่า ๑๐ ชัว่ โมง
หลักสูตร

มี
ครบ ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๑๓

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
๒) กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก
(Clinical Reasoning Process) ไม่ต่า
กว่า ๑๐ ชัว่ โมง
๓) การตรวจประเมินและวินิจฉัยทาง
กายภาพบาบัด (Physical Therapy
Evaluation and Diagnosis) ไม่ต่ากว่า
๖๐ ชัว่ โมง
๔) การรักษาด้ วยการออกกาลังกาย
(Therapeutic Exercise) ไม่ต่ากว่า
๖๐ ชัว่ โมง
๕) การขยับ ดัด ดึง ข้ อต่อ (Joint
Mobilization and Manipulation)
ไม่ต่ากว่า ๔๕ ชัว่ โมง
๖) เทคนิคการเคลื่อนย้ ายและการฝึ กเดิน
(Transfer Techniques and
Ambulation) ไม่ต่ากว่า ๓๐ ชัว่ โมง
๗) การรักษาด้ วยเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์
กายภาพบาบัดตามกฎหมายวิชาชีพ
กายภาพบาบัด ไม่ต่ากว่า ๖๐ ชัว่ โมง
๘) กายภาพบาบัดในระบบกล้ ามเนื ้อและ
โครงร่าง (Musculoskeletal Physical
Therapy) ไม่ต่ากว่า ๗๕ ชัว่ โมง
๙) กายภาพบาบัดในระบบประสาท
(Neurological Physical Therapy)
ไม่ต่ากว่า ๗๕ ชัว่ โมง

มี
ครบ ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๑๔

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

มี
ครบ ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๑๐) กายภาพบาบัดในระบบไหลเวียน
เลือดและการหายใจ(Respiratory and
Cardiopulmonary Physical Therapy
) ไม่ต่ากว่า ๗๕ ชัว่ โมง
๑๑) กายภาพบาบัดทางพัฒนาการการ
เคลื่อนไหวและภาวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ในเด็ก (Pediatric Physical Therapy)
ไม่ต่ากว่า ๖๐ ชัว่ โมง
๑๒) การช่วยฟื น้ คืนชีพ (Resuscitation)
ไม่ต่ากว่า ๓ ชัว่ โมง
๒. อาจารย์ กายภาพบาบัดประจาหลักสูตร
ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

๒.๑ จานวน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
๕ คน (นับรวมผู้บริหารสถาบันการศึกษาได้ )
และอาจารย์กายภาพบาบัดผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนต้ องมีใบอนุญาตเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๑๕

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

๒.๒ คุณวุฒิ

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

๑.วุฒิการศึกษาปริญญาโทหรื อปริ ญญาเอก
ทางด้ านกายภาพบาบัดหรื อวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และมีประสบการณ์เป็ นอาจารย์
ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า
หนึง่ ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับรอง
สถาบันการศึกษา หรือ
๒.วุฒิการศึกษาปริญญาโทหรื อปริ ญญา
เอกสาขาอื่น และมีประสบการณ์เป็ น
อาจารย์ผ้ สู อนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อย
กว่าสองปี นบั ถึงวันที่ยื่นขอรับรอง
สถาบันการศึกษา
๒.๓ ประสบการณ์ ต้ องมีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านทาง
ปฏิบัตงิ านทาง คลินิกหรื อปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริงใน
คลินิกหรือ
สาขากายภาพบาบัดครบถ้ วนใน ๔ สาขา
ปฏิบัตงิ านใน หลัก ได้ แก่ สาขากายภาพบาบัดระบบ
สถานการณ์
กล้ ามเนื ้อและโครงร่าง สาขากายภาพบาบัด
จริง
ระบบประสาท สาขากายภาพบาบัดระบบ
การไหลเวียนเลือดและการหายใจ สาขา
กายภาพบาบัดทางพัฒนาการการ
เคลื่อนไหวและภาวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในเด็ก
ไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี นบั ถึงวันที่ยื่นขอรับรอง
สถาบันการศึกษา

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๑๖

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

มี
ครบ

ไม่ ครบ

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

ไม่ มี

๒.๔ ภาระงานสอน อาจารย์กายภาพบาบัดผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกคนมีภาระงานด้ านการสอนทังบรรยาย
้
ภาคปฏิบตั แิ ละการฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิก
กายภาพบาบัด หรื อการฝึ กปฏิบตั งิ านใน
สถานการณ์จริงของอาจารย์กายภาพบาบัด
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้ องไม่เกินยี่สิบชัว่ โมง
จริงต่อสัปดาห์ในแต่ละปี การศึกษา คานวณ
ระยะเวลาจากการสอนจริงของการ
ปฏิบตั งิ าน โดยคิดทุกระดับของหลักสูตรทาง
สาขากายภาพบาบัดในสถาบันการศึกษาที่
สังกัด
๓. ผู้เข้ ารั บการศึกษาการเทียบโอนผลการเรี ยนรู้ การจัดการศึกษาและการสาเร็จการศึกษา
ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

๓.๑ ระยะเวลา
การศึกษา
๓.๒ การจัดการ
ศึกษา

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
ไม่น้อยกว่าแปดภาคการศึกษาปกติหรื อสี่
ปี การศึกษา และไม่เกินสิบหกภาค
การศึกษาปกติหรื อแปดปี การศึกษา
มีจานวนชัว่ โมงเรี ยนภาคทฤษฎี การเรี ยน
ในห้ องปฏิบตั กิ ารและภาคปฏิบตั ไิ ม่เกินวัน
ละแปดชัว่ โมง

มี
ครบ ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๑๗

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

๓.๓ การฝึ ก
๑) มีจานวนชัว่ โมงฝึ กปฏิบตั ิงานในแต่ละ
ปฏิบัตงิ านทาง
รายวิชาครบถ้ วนตามหน่วยกิตที่ระบุไว้
คลินิก
ในหลักสูตร
กายภาพบาบัด ๒) มีแผนการการฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิก
หรือการฝึ ก
กายภาพบาบัดหรื อการฝึ กปฏิบตั งิ าน
ปฏิบัตงิ านทาง
ในสถานการณ์จริงทุกรายวิชา ตาม
วิชาชีพ
กายภาพบาบัด เวลาที่กาหนดไว้ ลว่ งหน้ าอย่างชัดเจน
๓.๔ การสาเร็จ
๑) ต้ องศึกษาครบตามจานวนหน่วยกิตที่
การศึกษา
กาหนดในแผนการศึกษาของหลักสูตร
๒) ต้ องได้ แต้ มไม่ต่ากว่าระดับ ๒.๐๐
ทุกรายวิชาในกลุม่ วิชาความรู้เฉพาะ
ด้ านวิชาชีพกายภาพบาบัด
๓) คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ จากระบบสี่แต้ ม
ระดับคะแนน

มี
ครบ ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๑๘

บทที่ ๔
ตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบาบัด
เกณฑ์ มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา
ประกอบด้ วยหัวข้ อประเมินในตารางต่อไปนี ้
คะแนน
เกณฑ์ สาคัญ เกณฑ์ พัฒนา
ผู้บริหารและอาจารย์กายภาพบาบัด
๒๓
๔
การจัดการเรี ยนการสอนและปัจจัยเกื ้อหนุน
๑๕
๑๖
การฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิกกายภาพบาบัดหรื อการ
๑๖
๑๑
ฝึ กปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง
การประเมินบัณฑิต
๑๕
รวม
๕๔
๔๖
หัวข้ อประเมิน

๑.
๒.
๓.
๔.

รวม
๒๗
๓๑
๒๗
๑๕
๑๐๐

รายละเอียดผลการประเมินในแต่ ละหัวข้ อ
๑. ผู้บริหารและอาจารย์ กายภาพบาบัด (คะแนนเต็ม ๒๗ คะแนน)

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

๑.๑ ผู้บริหาร
สถาบันการ
ศึกษา
(๕ คะแนน)*

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
๑) เป็ นผู้บริ หารระดับคณะ ภาควิชา หรื อ
หน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะหรื อภาควิชาของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศ และได้ รับการรับรองให้ จดั ตังขึ
้ ้น
อย่างถูกต้ องตามกฎหมายของสถาบัน
ต้ นสังกัด
๒) มีใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบาบัด

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๑๙

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

๑.๒ อาจารย์
๑) จานวนไม่น้อยกว่าห้ าคน
กายภาพบาบัด ๒) อาจารย์กายภาพบาบัดผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนต้ องมีใบอนุญาตเป็ น
หลักสูตร
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
(๒ คะแนน)*
๓) อาจารย์กายภาพบาบัดผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนคนต้ องมี
๑.วุฒิการศึกษาปริญญาโทหรื อปริ ญญา
เอกทางด้ านกายภาพบาบัดหรื อ
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ และมี
ประสบการณ์เป็ นอาจารย์ประจา
หลักสูตรในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า
หนึง่ ปี นบั ถึงวันที่ยื่นขอรับรอง
สถาบันการศึกษา หรือ
๒.วุฒิการศึกษาปริญญาโทหรื อปริญญา
เอกสาขาอื่น และมีประสบการณ์เป็ น
อาจารย์ประจาหลักสูตรใน
ระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่าสองปี นบั ถึง
วันที่ยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษา
๔) อาจารย์กายภาพบาบัดผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคน ต้ องมีประสบการณ์ใน
การปฏิบตั งิ านทางคลินิกหรื อปฏิบตั งิ าน
ในสถานการณ์จริงในสาขา
กายภาพบาบัดครบถ้ วนตามข้ อ
๑๗.๒.๑ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี นบั ถึงวันที่ยื่น
ขอรับรองสถาบันการศึกษา

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๒๐

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

๕) อาจารย์กายภาพบาบัดผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคน มีภาระงานด้ านการสอน
ทังบรรยาย
้
ภาคปฏิบตั แิ ละการฝึ ก
ปฏิบตั งิ านทางคลินิกกายภาพบาบัด
หรื อการฝึ กปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง
ของอาจารย์กายภาพบาบัดผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ต้ องไม่เกินยี่สิบชัว่ โมงจริงต่อ
สัปดาห์ในแต่ละปี การศึกษา คานวณ
ระยะเวลาจากการสอนจริงของการ
ปฏิบตั งิ าน โดยคิดทุกระดับของหลักสูตร
ทางสาขากายภาพบาบัดใน
สถาบันการศึกษาที่สงั กัด
๑.๓ อาจารย์
๑) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมี
กายภาพบาบั
ใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
ดประจา
กายภาพบาบัด
หลักสูตร
๒) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมี
(๑๐ คะแนน)*
๑.วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อ
ปริญญาเอกทางด้ านกายภาพบาบัดหรื อ
ด้ านวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพหรื อสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้ อง หรือ
๒.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางด้ านกายภาพบาบัดและมีตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์สาขากายภาพบาบัด

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๒๑

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
๓) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน ต้ องมี
ประสบการณ์ปฏิบตั งิ านทางคลินิก
กายภาพบาบัดหรื อปฏิบตั งิ านใน
สถานการณ์จริงไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี
ในสาขากายภาพบาบัดหลักที่ตนเป็ น
ผู้สอน ได้ แก่ สาขากายภาพบาบัดระบบ
กล้ ามเนื ้อและโครงร่าง หรื อสาขา
กายภาพบาบัดระบบประสาท หรื อสาขา
กายภาพบาบัดระบบการไหลเวียนเลือด
และการหายใจ หรื อสาขา
กายภาพบาบัดทางพัฒนาการการ
เคลื่อนไหวและภาวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องใน
เด็ก
๔) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีภาระ
งานด้ านการสอนทังภาคบรรยาย
้
ภาคปฏิบตั แิ ละการฝึ กปฏิบตั งิ านทาง
คลินิกกายภาพบาบัดหรื อการฝึ ก
ปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริ ง โดยเฉลี่ย
ต้ องไม่เกินยี่สิบชัว่ โมงต่อสัปดาห์ในแต่
ละปี การศึกษา
ทังนี
้ ้ ให้ คานวณระยะเวลาจากการสอน
จริงของการปฏิบตั งิ าน โดยคิดทุกระดับ
ของหลักสูตรทางสาขากายภาพบาบัดใน
สถาบันการศึกษาที่สงั กัด
๕) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนต้ อง
ปฏิบตั หิ น้ าที่เต็มเวลา

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๒๒

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

๑.๔ อัตราส่ วนของ ๑) มีอตั ราส่วนจานวนอาจารย์ประจา
อาจารย์
หลักสูตร หรื ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ประจา
ร่วมกับผู้ชว่ ยสอนภาคปฏิบตั ิซงึ่ ทาการ
หลักสูตร
สอนภาคปฏิบตั ิทกั ษะในกลุ่มวิชาความรู้
(๑๐ คะแนน)
เฉพาะด้ านกายภาพบาบัดต่อจานวน
นักศึกษาในการสอนแต่ละรายวิชาของ
การฝึ กที่เน้ นทักษะทางกายภาพบาบัด
เช่น manual skills, การใช้ physical
modalities, therapeutic exercises แต่
ไม่รวมการสัมมนา กรณีศกึ ษาไม่เกิน
หนึง่ ต่อสิบสี่ โดยไม่ได้ มีภาระงานอื่น
ในช่วงเดียวกัน
ในกรณีที่มีผ้ ชู ว่ ยสอนภาคปฏิบตั ิ ต้ องมี
คุณสมบัตติ ามข้ อ ๒๐
(๖ คะแนน)*
๒) อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตรต่อจานวนนักศึกษาในการฝึ ก
ปฏิบตั งิ านทางคลินิกกายภาพบาบัดหรื อ
การฝึ กปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริงต้ อง
ไม่เกินหนึง่ ต่อหก
(๔ คะแนน)

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๒๓

๒. การจัดการเรียนการสอนและปั จจัยเกือ้ หนุน (คะแนนเต็ม ๓๑ คะแนน)

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

๒.๑ รายละเอียด
ของรายวิชา
(๕ คะแนน)*

๒.๒ กระบวนการ
การจัดการ
เรียนการสอน
(๒ คะแนน)
๒.๓ การมอบหมาย
ภาระงานด้ าน
การสอนให้
อาจารย์ ประจา
หลักสูตร
(๒ คะแนน)
๒.๔ ระบบการวัด
และประเมินผล
(๔ คะแนน)

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาครบทุก
รายวิชาทังสี
้ ่ชนปี
ั ้ ในหลักสูตรตามมาตรฐาน
ของสถาบันอุดมศึกษา ยกเว้ นหมวดศึกษา
ทัว่ ไปและหมวดวิชาเลือกเสรี (ตามประกาศ
สภากายภาพบาบัด เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบาบัด) วิชาเลือกของคณะ
ภาควิชาหรื อสาขาอื่น
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ติ รงกับรายละเอียดรายวิชาที่ได้
แจ้ งไว้ ในหลักสูตร
มีการมอบหมายภาระงานด้ านการสอนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้ อาจารย์ประจา
หลักสูตรครบถ้ วนทุกรายวิชาที่เปิ ด
ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนตลอด
หลักสูตร
๑) มีระบบการวัดและประเมินผลการเรี ยน
การสอนที่ได้ มาตรฐานตามหลักการวัด
และประเมินผล (๒ คะแนน)
๒) มีระบบและกลไกในการพิจารณา
ข้ อสอบในกลุม่ วิชาความรู้เฉพาะด้ าน
วิชาชีพกายภาพบาบัดร่วมกันโดย
อาจารย์กายภาพบาบัดผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
(๒ คะแนน)

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๒๔

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

๒.๕ ผลการประเมิน ๑) มีผลการประเมินการสอนของอาจารย์
การสอน
ประจาหลักสูตรทุกคนโดยนักศึกษา
(๕ คะแนน)*
(๑ คะแนน)*
๒) มีผลการประเมินคุณภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนในหลักสูตรทุกรายวิชา
โดยนักศึกษา ยกเว้ นหมวดศึกษาทัว่ ไป
และหมวดวิชาเลือกเสรี (ตามประกาศ
สภากายภาพบาบัด เรื่ อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญา
วิชาชีพกายภาพบาบัด) วิชาเลือกของ
คณะ ภาควิชาหรื อสาขาอื่น
(๑ คะแนน)*
๓) มีหลักฐานแสดงให้ เห็นว่า มีการนาผล
การประเมินการสอนมาใช้ ในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร ยกเว้ นหมวดศึกษาทัว่ ไปและ
หมวดวิชาเลือกเสรี (ตามประกาศสภา
กายภาพบาบัด เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบาบัด) วิชาเลือกของคณะ
ภาควิชาหรื อสาขาอื่น
(๓ คะแนน)*
๒.๖ ห้ องปฏิบัตกิ าร มีห้องปฏิบตั กิ ารกายภาพบาบัดอย่างน้ อย
กายภาพบาบัด สามห้ องที่มีขนาดเหมาะสมกับจานวน
นักศึกษาและพร้ อมที่จะใช้ งานตลอดเวลา
(๕ คะแนน)*
(๕ คะแนน)*

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๒๕

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

๒.๗ เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์
ตลอดจน
เครื่องใช้ อ่ ืน ๆ
เพื่อใช้ ใน
การศึกษา
(๘ คะแนน)

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๑) มีเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์กายภาพบาบัด
และเครื่ องใช้ อื่น ๆ ตามชนิดและจานวนที่
กาหนดไว้ ในภาคผนวก ก ข้ อ ๑ ตลอดจน
เหมาะสมสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน
ให้ แก่นกั ศึกษา และพร้ อมใช้ งาน
(๔ คะแนน)
๒) มีเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์กายภาพบาบัด
และเครื่ องใช้ อื่น ๆ ตามชนิดและจานวนที่
กาหนดไว้ ในภาคผนวก ก ข้ อ ๒ ตลอดจน
เหมาะสมสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน
ให้ แก่นกั ศึกษา และพร้ อมใช้ งาน
(๔ คะแนน)

๓. การฝึ กปฏิบัตงิ านทางคลินิกกายภาพบาบัดหรือการฝึ กปฏิบัตงิ านในสถานการณ์ จริง
(คะแนนเต็ม ๒๗ คะแนน)

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

๓.๑ กระบวนการการ ๑) มีการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อเตรี ยม
ฝึ กปฏิบัตงิ านทาง ความพร้ อมในการช่วยฟื น้ คืนชีพ
คลินิก
(Resuscitation) สาหรับนักศึกษาอย่าง
กายภาพบาบัด
น้ อยหนึง่ ครัง้ ก่อนการฝึ กปฏิบตั งิ านทาง
หรือการฝึ ก
คลินิกกายภาพบาบัดหรื อการฝึ ก
ปฏิบัตงิ านใน
ปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริ ง
สถานการณ์ จริง
(๑ คะแนน)
(๑๑ คะแนน)

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๒๖

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
๒) มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการติด
เชื ้อในขณะที่เป็ นนักศึกษาก่อนเริ่มการ
ฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิกกายภาพบาบัด
หรื อการฝึ กปฏิบตั งิ านในสถานการณ์
จริง หรื อตามที่สถาบันการศึกษากาหนด
(๑ คะแนน)
๓) มีการรักษาความปลอดภัยในการฝึ ก
ปฏิบตั งิ านทางคลินิกกายภาพบาบัด
หรื อการฝึ กปฏิบตั งิ านในสถานการณ์
จริงแก่นกั ศึกษาอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ ได้ แก่ การให้ ความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในขณะฝึ กปฏิบตั งิ าน
ตลอดจนการมีอปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตราย
ในขณะฝึ กปฏิบตั งิ าน เช่น ถุงมือ
หน้ ากากอนามัย ชุดฝึ กปฏิบตั งิ าน
แว่นตา เป็ นต้ น
(๑ คะแนน)
๔) มีระบบการแจ้ งเหตุฉุกเฉินและขัน้ ตอน
การแก้ ไขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึน้ ระหว่า งการ
ฝึ กงานทางคลิ นิกกายภาพบาบัด หรื อ
การฝึ กปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง
(๑ คะแนน)

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๒๗

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

๕) มีระบบและกลไกในการจัดให้ นกั ศึกษา
ทุกคนผ่านการฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิก
กายภาพบาบัด หรื อการฝึ กปฏิบตั งิ าน
ในสถานการณ์จริง ซึง่ ครอบคลุม
สาขาวิชากายภาพบาบัดหลักสี่สาขา
ประกอบด้ วย สาขากายภาพบาบัด
ระบบกล้ ามเนื ้อและโครงร่าง สาขา
กายภาพบาบัดระบบประสาท สาขา
กายภาพบาบัดระบบการไหลเวียนเลือด
และการหายใจและสาขากายภาพบาบัด
ทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ในเด็ก
(๕ คะแนน)*
๖) มีการนิเทศงานโดยอาจารย์
กายภาพบาบัดผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรื อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรจาก
สถาบันการศึกษานัน้
(๒ คะแนน)
๓.๒ แหล่ งฝึ ก
๑) มีระบบและกลไกในการจัดหาแหล่ง
ปฏิบัตงิ าน
ฝึ กงานทางคลินิกกายภาพบาบัดที่มี
ภายนอกสถาบัน
ลักษณะหลากหลายสอดคล้ องกับ
การ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เช่น
ศึกษา
สถานพยาบาล สถานบริการด้ าน
(๑๐ คะแนน)
สุขภาพอื่น ๆ หรื อแหล่งฝึ กปฏิบตั งิ านใน
สถานการณ์จริง เช่น ชุมชน สนามกีฬา
เป็ นต้ น ซึง่ อยูภ่ ายนอกสถาบันการศึกษา
สาหรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร
(๕ คะแนน)*

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๒๘

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

๓.๓ อาจารย์ ผ้ ูฝึก
ปฏิบัตงิ านทาง
คลินิกกายภาพ
บาบัด (Clinical
Instructor)
(๖ คะแนน)*

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
๒) มีระบบและกลไกการจัดการฝึ กงาน
ควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึ กงาน
มีระบบการประเมินคุณภาพของแหล่ง
ฝึ กงาน
(๕ คะแนน)
๑) มีใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบาบัดและมีประสบการณ์การ
ปฏิบตั งิ านทางคลินิกกายภาพบาบัด
หรื อการปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริงไม่
น้ อยกว่าสองปี นบั ถึงวันที่ยื่นขอรับรอง
สถาบันการศึกษา และมีคาสัง่ แต่งตังให้
้
เป็ นอาจารย์ผ้ ฝู ึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิก
กายภาพบาบัดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(๒ คะแนน)*
๒) มีอตั ราส่วนจานวนอาจารย์ผ้ ฝู ึ ก
ปฏิบตั งิ านทางคลินิกกายภาพบาบัดต่อ
จานวนนักศึกษาในการฝึ กปฏิบตั งิ าน
ทางคลินิกายภาพบาบัดหรื อการฝึ ก
ปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริ งต้ องไม่เกิน
หนึง่ ต่อสอง
หรื อต้ องไม่เกินหนึง่ ต่อหกโดยไม่ได้ มี
ภาระงานอื่นในช่วงเดียวกัน
(๒ คะแนน)*

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๒๙

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

มี
ครบ

ไม่ ครบ

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

ไม่ มี

๓) สถาบันการศึกษา ต้ องจัดให้ อาจารย์
ผู้ฝึกปฏิบตั งิ านทางคลินิก
กายภาพบาบัดหรื อการฝึ กปฏิบตั งิ านใน
สถานการณ์จริงได้ รับการพัฒนาความรู้
ที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพกายภาพบาบัด
และวิธีการจัดเรี ยนการสอนทางคลินิก
อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
(๒ คะแนน)*
๔. การประเมินบัณฑิต (คะแนนรวม ๑๕ คะแนน)

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

๔.๑ บัณฑิต
(๑๕ คะแนน)

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
๑) ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ รับการขึ ้น
ทะเบียนและได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดต่อ
จานวนบัณฑิตที่สมัครสอบใหม่ใน
ปี นนั ้ ๆ ย้ อนหลังปี ที่ ๑
(๕ คะแนน)
๒) ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ รับการขึ ้น
ทะเบียนและได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดต่อ
จานวนบัณฑิตที่สมัครสอบใหม่ใน
ปี นนั ้ ๆ ย้ อนหลังปี ที่ ๒
(๕ คะแนน)

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๓๐

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
๓) ร้ อยละของบัณฑิตที่ได้ รับการขึ ้น
ทะเบียนและได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดต่อ
จานวนบัณฑิตที่สมัครสอบใหม่ในปี นนั ้
ๆ ย้ อนหลังปี ที่ ๓
(๕ คะแนน)
หมายเหตุ
นับรวมระยะเวลาการสอบครบ ๑ ปี ที่
สภาฯ จัดสอบ
โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี ้
- มากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ ๙๐.๐๐
ได้ ๕ คะแนน
- ร้ อยละ ๘๐.๐๐ ถึงร้ อยละ ๘๙.๙๙
ได้ ๔ คะแนน
- ร้ อยละ ๗๐.๐๐ ถึงร้ อยละ ๗๙.๙๙
ได้ ๓ คะแนน
- ร้ อยละ ๖๐.๐๐ ถึงร้ อยละ ๖๙.๙๙
ได้ ๒ คะแนน
- ร้ อยละ ๕๐.๐๐ ถึงร้ อยละ ๕๙.๙๙
ได้ ๑ คะแนน
- ต่ากว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ ๔๙.๙๙
ได้ ๐ คะแนน

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๓๑

บทที่ ๕
ตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบาบัดที่เริ่มเปิ ดดาเนินการใหม่
(ปี ที่ ๑)
โดยสถาบันต้ องมีการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินทุกหัวข้ อ จึงจะได้ รับการรับรองสถาบัน ซึง่
มีระยะเวลารับรองไม่เกิน ๑ ปี
รายละเอียดผลการประเมินในแต่ ละหัวข้ อ
๑. ผู้บริหารและอาจารย์ กายภาพบาบัด

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

๑.๑ ผู้บริหาร
สถาบันการ
ศึกษา

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

๑) เป็ นผู้บริ หารระดับคณะภาควิชาหรื อ
หน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะหรื อภาควิชาของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศและได้ รับการรับรองให้ จดั ตังขึ
้ ้น
อย่างถูกต้ องตามกฎหมายของสถาบัน
ต้ นสังกัด
๒) มีใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบาบัด
๑.๒ อาจารย์
๑) จานวนไม่น้อยกว่าห้ าคน
กายภาพบาบัด ๒) อาจารย์กายภาพบาบัดผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนต้ องมีใบอนุญาตเป็ น
หลักสูตร
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๓๒

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
๓) อาจารย์กายภาพบาบัดผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนคนต้ องมี
๑.วุฒิการศึกษาปริญญาโทหรื อปริ ญญา
เอกทางด้ านกายภาพบาบัดหรื อ
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ และมี
ประสบการณ์เป็ นอาจารย์ประจา
หลักสูตรในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า
หนึง่ ปี นบั ถึงวันที่ยื่นขอรับรอง
สถาบันการศึกษา หรือ
๒.วุฒิการศึกษาปริญญาโทหรื อปริญญา
เอกสาขาอื่น และมีประสบการณ์เป็ น
อาจารย์ประจาหลักสูตรใน
ระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่าสองปี นบั ถึง
วันที่ยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษา
๔) อาจารย์กายภาพบาบัดผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคน ต้ องมีประสบการณ์ใน
การปฏิบตั งิ านทางคลินิกหรื อปฏิบตั งิ าน
ในสถานการณ์จริงในสาขา
กายภาพบาบัดครบถ้ วนตามข้ อ
๑๗.๒.๑ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี นบั ถึงวันที่ยื่น
ขอรับรองสถาบันการศึกษา

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๓๓

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

๕) อาจารย์กายภาพบาบัดผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนมีภาระงานด้ านการสอน
ทังบรรยาย
้
ภาคปฏิบตั แิ ละการฝึ ก
ปฏิบตั งิ านทางคลินิกกายภาพบาบัด
หรื อการฝึ กปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง
ของอาจารย์กายภาพบาบัดผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ต้ องไม่เกินยี่สิบชัว่ โมงจริงต่อ
สัปดาห์ในแต่ละปี การศึกษา คานวณ
ระยะเวลาจากการสอนจริงของการ
ปฏิบตั งิ าน โดยคิดทุกระดับของหลักสูตร
ทางสาขากายภาพบาบัดใน
สถาบันการศึกษาที่สงั กัด
๑.๓ อาจารย์
มีแผนการจัดหาอาจารย์ประจาหลักสูตร
กายภาพบาบัด หลักสูตรให้ สอดคล้ องกับแผนการรับ
ประจา
นักศึกษาตลอดหลักสูตร ซึง่ ได้ รับความ
หลักสูตร
เห็นชอบจากสถาบันต้ นสังกัด โดยอาจารย์
กายภาพบาบัดประจาหลักสูตร ต้ องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมี
ใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบาบัด

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๓๔

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
๒) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมี
๑.วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อ
ปริญญาเอกทางด้ านกายภาพบาบัดหรื อ
ด้ านวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพหรื อสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้ อง หรือ
๒.วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ทางด้ านกายภาพบาบัดและมีตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์สาขากายภาพบาบัด
๓) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมี
ประสบการณ์ปฏิบตั งิ านทางคลินิก
กายภาพบาบัดหรื อปฏิบตั งิ านใน
สถานการณ์จริงไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี ใน
สาขากายภาพบาบัดหลักที่ตนเป็ นผู้สอน
ได้ แก่ สาขากายภาพบาบัดระบบ
กล้ ามเนื ้อและโครงร่าง หรื อสาขา
กายภาพบาบัดระบบประสาท หรื อสาขา
กายภาพบาบัดระบบการไหลเวียนเลือด
และการหายใจ หรื อสาขา
กายภาพบาบัดทางพัฒนาการการ
เคลื่อนไหวและภาวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ในเด็ก

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๓๕

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๔) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีภาระ
งานด้ านการสอนทังภาคบรรยาย
้
ภาคปฏิบตั แิ ละการฝึ กปฏิบตั งิ านทาง
คลินิกกายภาพบาบัดหรื อการฝึ ก
ปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริ ง โดยเฉลี่ย
ต้ องไม่เกินยี่สิบชัว่ โมงต่อสัปดาห์ในแต่
ละปี การศึกษา
ทังนี
้ ้ ให้ คานวณระยะเวลาจากการสอน
จริงของการปฏิบตั งิ าน โดยคิดทุกระดับ
ของหลักสูตรทางสาขากายภาพบาบัดใน
สถาบันการศึกษาที่สงั กัด
๒. การจัดการเรียนการสอนและปั จจัยเกือ้ หนุน

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

๒.๑ รายละเอียด
ของรายวิชา

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาครบ
ทุกรายวิชาทังสี
้ ่ชนปี
ั ้ ในหลักสูตรตาม
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษายกเว้ น
หมวดศึกษาทัว่ ไปและหมวดวิชาเลือกเสรี
(ตามประกาศสภากายภาพบาบัด เรื่ อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบาบัด) วิชาเลือกของคณะ
ภาควิชาหรื อสาขาอื่น

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๓๖

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

๒.๒ ห้ องปฏิบัตกิ าร มีห้องหรื อแผนในการจัดหาห้ องปฏิบตั ิการ
กายภาพบาบัด กายภาพบาบัดอย่างน้ อยสามห้ องที่มีขนาด
เหมาะสมกับจานวนนักศึกษาและพร้ อมที่
จะใช้ งานตลอดเวลา
๒.๓ เครื่องมือหรือ ๑) มีแผนในการจัดหาเครื่ องมือหรื อ
อุปกรณ์
อุปกรณ์กายภาพบาบัดและเครื่ องใช้
อื่น ๆ ตามชนิดและจานวนที่กาหนดไว้
ตลอดจน
ในภาคผนวก ก ข้ อ ๑ ตลอดจน
เครื่องใช้ อ่ ืน ๆ
เหมาะสมสาหรับการจัดการเรี ยนการ
เพื่อใช้ ใน
สอนให้ แก่นกั ศึกษาและพร้ อมใช้ งาน
การศึกษา
๒) มีแผนในการจัดหาเครื่ องมือหรื อ
อุปกรณ์กายภาพบาบัดและเครื่ องใช้
อื่น ๆ ตามชนิดและจานวนที่กาหนดไว้
ในภาคผนวก ก ข้ อ ๒ ตลอดจน
เหมาะสมสาหรับการจัดการเรี ยนการ
สอนให้ แก่นกั ศึกษาและพร้ อมใช้ งาน

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๓๗

ตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบาบัดที่เริ่มเปิ ดดาเนินการใหม่
(ปี ที่ ๒-๔)
เกณฑ์ มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา
ประกอบด้ วยหัวข้ อประเมินในตารางต่อไปนี ้
๑. ผู้บริหารและอาจารย์กายภาพบาบัด
๒. การจัดการเรี ยนการสอนและปัจจัยเกื ้อหนุน
๓. การฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิกกายภาพบาบัดหรื อการฝึ กปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง
สถาบันต้ องมีการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินทุกหัวข้ อ จึงจะได้ รับการรับรองสถาบัน ซึง่ มีระยะเวลา
รับรอง 1-3 ปี ขึ ้นอยู่กบั เอกสารที่สถาบันเสนอมาว่าครอบคลุมการจัดการเรี ยนการสอนได้ เป็ นจานวนกี่ ชนปี
ั้
สถาบันต้ องส่งแผนการจัดหาบุคลากร การจัดการเรี ยนการสอน ห้ องปฏิบตั กิ าร เครื่ องมืออุปกรณ์ และการ
จัด การฝึ กปฏิ บัติ ก ารทางคลิ นิ ก และแหล่ ง ฝึ ก งาน ที่ ส อดคล้ องกั บ แผนการจั ด การศึ ก ษาให้ สภา
กายภาพบาบัด ๖ เดือนก่อนเปิ ดภาคการศึกษา และต้ องจัดหาบุคลากร ห้ องปฏิบตั ิการ เครื่ องมืออุปกรณ์
และแหล่งฝึ กงานที่สอดคล้ องกับแผนให้ แล้ วเสร็ จก่อนภาคการศึกษาที่จดั การเรี ยนการสอน พร้ อมแจ้ งสภา
กายภาพบาบัด
เมื่ อ เสร็ จ สิน้ การจัด การเรี ยนการสอนในปี ก ารศึก ษาที่ ไ ด้ รับ การรั บ รองแล้ ว สถาบัน ต้ อ งจัดส่ง ผลการ
ดาเนินการของปี การศึกษาที่ผา่ นมา ภายใน 2 เดือนหลังสิ ้นสุดปี การศึกษา

๓๘

รายละเอียดผลการประเมินในแต่ ละหัวข้ อ
๑. ผู้บริหารและอาจารย์ กายภาพบาบัด

ลาดับ
๑.๑

๑.๒

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

ผู้บริหาร
๑) เป็ นผู้บริหารระดับคณะภาควิชาหรื อ
สถาบันการ
หน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
ศึกษา
เทียบเท่าคณะหรื อภาควิชาของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศและได้ รับการรับรองให้ จดั ตังขึ
้ ้น
อย่างถูกต้ องตามกฎหมายของสถาบัน
ต้ นสังกัด
๒) มีใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบาบัด
อาจารย์
๑) จานวนไม่น้อยกว่าห้ าคน
กายภาพ
๒) อาจารย์กายภาพบาบัดผู้รับผิดชอบ
บาบัด
หลักสูตรทุกคนต้ องมีใบอนุญาตเป็ น
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
หลักสูตร
๓) อาจารย์กายภาพบาบัดผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนคนต้ องมี
๑.วุฒิการศึกษาปริญญาโทหรื อปริญญา
เอกทางด้ านกายภาพบาบัดหรื อ
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ และมีประสบการณ์
เป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรใน
ระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี นบั ถึง
วันที่ยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษา หรือ

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๓๙

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
๒.วุฒิการศึกษาปริญญาโทหรื อปริญญา
เอกสาขาอื่นและมีประสบการณ์เป็ น
อาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา
ไม่น้อยกว่าสองปี นบั ถึงวันที่ยื่นขอรับรอง
สถาบันการศึกษา
๔) อาจารย์กายภาพบาบัดผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคน ต้ องมีประสบการณ์ใน
การปฏิบตั งิ านทางคลินิกหรื อปฏิบตั งิ าน
ในสถานการณ์จริงในสาขา
กายภาพบาบัดครบถ้ วนตามข้ อ
๑๗.๒.๑ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี นบั ถึงวันที่ยื่น
ขอรับรองสถาบันการศึกษา
๕) อาจารย์กายภาพบาบัดผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนมีภาระงานด้ านการสอน
ทังบรรยาย
้
ภาคปฏิบตั แิ ละการ
ฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิกกายภาพบาบัด
หรื อการฝึ กปฏิบตั งิ านในสถานการณ์
จริงของอาจารย์กายภาพบาบัด
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้ องไม่เกินยี่สิบ
ชัว่ โมงจริงต่อสัปดาห์ในแต่ละปี
การศึกษา คานวณระยะเวลาจากการ
สอนจริงของการปฏิบตั งิ าน โดยคิดทุก
ระดับของหลักสูตรทางสาขา
กายภาพบาบัดในสถาบันการศึกษาที่
สังกัด

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๔๐

ลาดับ
๑.๓

เกณฑ์ การ
ประเมิน
อาจารย์
กายภาพ
บาบัด
ประจา
หลักสูตร

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
๑) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมี
ใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบาบัด
๒) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมี
๑.วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อ
ปริญญาเอกทางด้ านกายภาพบาบัดหรื อ
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพหรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
หรือ
๒.วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ทางด้ านกายภาพบาบัดและมีตาแหน่งทาง
วิชาการ ไม่ต่ากว่าผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สาขา
กายภาพบาบัด
๓) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมี
ประสบการณ์ปฏิบตั งิ านทางคลินิก
กายภาพบาบัดหรื อปฏิบตั งิ านใน
สถานการณ์จริงไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี ใน
สาขากายภาพบาบัดหลักที่ตนเป็ น
ผู้สอน ได้ แก่ สาขากายภาพบาบัดระบบ
กล้ ามเนื ้อและโครงร่าง หรื อสาขา
กายภาพบาบัดระบบประสาท หรื อสาขา
กายภาพบาบัดระบบการไหลเวียนเลือด
และการหายใจ หรื อสาขา
กายภาพบาบัดทางพัฒนาการการ
เคลื่อนไหวและภาวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องใน
เด็ก

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๔๑

ลาดับ

๑.๔

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

๔) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีภาระ
งานด้ านการสอนทังภาคบรรยาย
้
ภาคปฏิบตั แิ ละการฝึ กปฏิบตั งิ านทาง
คลินิกกายภาพบาบัดหรื อการฝึ ก
ปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริ ง โดยเฉลี่ย
ต้ องไม่เกินยี่สิบชัว่ โมงต่อสัปดาห์ในแต่
ละปี การศึกษาทังนี
้ ้ให้ คานวณระยะเวลา
จากการสอนจริงของการปฏิบตั งิ าน โดย
คิดทุกระดับของหลักสูตรทางสาขา
กายภาพบาบัดในสถาบันการศึกษาที่
สังกัด
อัตราส่ วน ๑) มีอตั ราส่วนจานวนอาจารย์ประจา
ของอาจารย์
หลักสูตร หรื ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ประจา
ร่วมกับผู้ชว่ ยสอนภาคปฏิบตั ิซงึ่ ทาการ
หลักสูตร
สอนภาคปฏิบตั ิทกั ษะในกลุ่มวิชาความรู้
เฉพาะด้ านกายภาพบาบัดต่อจานวน
นักศึกษาในการสอนแต่ละรายวิชาของ
การฝึ กที่เน้ นทักษะทางกายภาพบาบัด
เช่น manual skills, การใช้ physical
modalities, therapeutic exercises แต่
ไม่รวมการสัมมนา กรณีศกึ ษาไม่เกิน
หนึง่ ต่อสิบสี่ โดยไม่ได้ มีภาระงานอื่น
ในช่วงเดียวกัน
ในกรณีที่มีผ้ ชู ่วยสอนภาคปฏิบตั ิ ต้ องมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามข้ อ ๑๔ และได้ รับการเตรี ยมความ
พร้ อมก่อนการสอนภาคปฏิบตั ใิ นเรื่ องที่
สอน

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๔๒

ลาดับ

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๒) อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตรต่อจานวนนักศึกษาในการฝึ ก
ปฏิบตั งิ านทางคลินิกกายภาพบาบัด
หรื อการฝึ ก ปฏิบตั งิ านในสถานการณ์
จริงต้ องไม่เกินหนึง่ ต่อหก
๒. การจัดการเรียนการสอนและปั จจัยเกือ้ หนุน

ลาดับ
๒.๑

๒.๒

เกณฑ์ การ
ประเมิน
รายละเอียด
ของรายวิชา

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาครบทุก
รายวิชาทังสี
้ ่ชนปี
ั ้ ในหลักสูตรตามมาตรฐาน
ของสถาบันอุดมศึกษายกเว้ นหมวดศึกษา
ทัว่ ไปและหมวดวิชาเลือกเสรี (ตามประกาศ
สภากายภาพบาบัด เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบาบัด) วิชาเลือกของคณะ
ภาควิชาหรื อสาขาอื่น
กระบวนการ มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎีและ
การจัดการ
ภาคปฏิบตั ติ รงกับรายละเอียดรายวิชาที่ได้
เรียนการสอน แจ้ งไว้ ในหลักสูตร

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง
เอกสารย้ อนหลัง
ของปี ๑

เอกสารย้ อนหลัง
ของปี ๑

๔๓

ลาดับ
๒.๓

๒.๔

๒.๕

เกณฑ์ การ
ประเมิน
การ
มอบหมาย
ภาระงานด้ าน
การสอนให้
อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
ระบบการวัด
และ
ประเมินผล

ผลการ
ประเมินการ
สอน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

มีการมอบหมายภาระงานด้ านการสอนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้ อาจารย์ประจา
หลักสูตรครบถ้ วนทุกรายวิชาที่เปิ ด
ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนตลอด
หลักสูตร

เอกสารย้ อนหลัง
ของปี ๑และใหม่

๑) มีระบบการวัดและประเมินผลการเรี ยน
การสอนที่ได้ มาตรฐานตามหลักการวัด
และประเมินผล
๒) มีระบบและกลไกในการพิจารณา
ข้ อสอบ ในกลุม่ วิชาความรู้เฉพาะด้ าน
วิชาชีพกายภาพบาบัดร่วมกันโดย
อาจารย์กายภาพบาบัดผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
๑) มีผลการประเมินการสอนของอาจารย์
ประจาทุกคนโดยนักศึกษา
๒) มีผลการประเมินคุณภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนในหลักสูตรทุกรายวิชา
โดยนักศึกษายกเว้ นหมวดศึกษาทัว่ ไป
และหมวดวิชาเลือกเสรี (ตามประกาศ
สภากายภาพบาบัด เรื่ อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญา
วิชาชีพกายภาพบาบัด) วิชาเลือกของ
คณะ ภาควิชาหรื อสาขาอื่น

เอกสารย้ อนหลัง
ของปี ๑
เอกสารย้ อนหลัง
ของปี ๑

เอกสารย้ อนหลัง
ของปี ๑ และใหม่
เอกสารย้ อนหลัง
ของปี ๑

๔๔

ลาดับ

๒.๖

๒.๗

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
๓) มีหลักฐานแสดงให้ เห็นว่า มีการนาผล
การประเมินการสอนมาใช้ ในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตรยกเว้ นหมวดศึกษาทัว่ ไปและ
หมวดวิชาเลือกเสรี (ตามประกาศสภา
กายภาพบาบัด เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบาบัด) วิชาเลือกของคณะ
ภาควิชาหรื อสาขาอื่น
มีห้องปฏิบตั กิ ารกายภาพบาบัดอย่างน้ อย
สามห้ องที่มีขนาดเหมาะสมกับจานวน
นักศึกษาและพร้ อมที่จะใช้ งานตลอดเวลา

ห้ อง
ปฏิบัตกิ าร
กายภาพ
บาบัด
เครื่องมือหรือ ๑) มีเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์กายภาพบาบัด
อุปกรณ์
และเครื่ องใช้ อื่น ๆ ตามชนิดและจานวน
ตลอดจน
ที่กาหนดไว้ ในภาคผนวก ก ข้ อ ๑
เครื่องใช้ อ่ ืนๆ
ตลอดจนเหมาะสมสาหรับการจัดการ
เพื่อใช้ ใน
เรี ยนการสอนให้ แก่นกั ศึกษา และพร้ อม
การศึกษา
ใช้ งาน
๒) มีเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์กายภาพบาบัด
และเครื่ องใช้ อื่น ๆ ตามชนิดและจานวน
ที่กาหนดไว้ ในภาคผนวก ก ข้ อ ๒
ตลอดจนเหมาะสมสาหรับการจัดการ
เรี ยนการสอนให้ แก่นกั ศึกษา และพร้ อม
ใช้ งาน

มี
ครบ

ไม่ ครบ

ไม่ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง
เอกสารย้ อนหลัง
ของปี ๑ และใหม่

๔๕

๓. การฝึ กปฏิบัตงิ านทางคลินิกกายภาพบาบัดหรือการฝึ กปฏิบัตงิ านในสถานการณ์ จริง

ลาดับ
๓.๑

เกณฑ์ การ
ประเมิน

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน

กระบวนการ ๑) มีการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อเตรี ยม
การฝึ ก
ความพร้ อมในการช่วยฟื น้ คืนชีพ
ปฏิบัตงิ าน
(Resuscitation) สาหรับนักศึกษาอย่าง
ทางคลินิก
น้ อยหนึง่ ครัง้ ก่อนการฝึ กปฏิบตั งิ านทาง
กายภาพ
คลินิกกายภาพบาบัดหรื อการฝึ ก
บาบัดหรือ
ปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริ ง
การฝึ ก
ปฏิบัตงิ านใน ๒) มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการติด
เชื ้อในขณะที่เป็ นนักศึกษาก่อนเริ่มการฝึ ก
สถานการณ์
ปฏิบตั งิ านทางคลินิกกายภาพบาบัดหรื อ
จริง
การฝึ กปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง หรื อ
ตามที่สถาบันการศึกษากาหนด
๓) มีการรักษาความปลอดภัยในการฝึ ก
ปฏิบตั งิ านทางคลินิกกายภาพบาบัดหรื อ
การฝึ กปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริงแก่
นักศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ได้ แก่ การให้ ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในขณะฝึ กปฏิบตั งิ าน ตลอดจน
การมีอปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายในขณะฝึ ก
ปฏิบตั งิ าน เช่น ถุงมือ หน้ ากากอนามัย
ชุดฝึ กปฏิบตั งิ าน แว่นตา เป็ นต้ น
๔) มีระบบการแจ้ งเหตุฉกุ เฉินและขันตอน
้
การแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างการ
ฝึ กงานทางคลินิกกายภาพบาบัด หรื อการ
ฝึ กปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง

มี
ครบ

ไม่
ไม่ ครบ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๔๖

ลาดับ

๓.๒

เกณฑ์ การ
ประเมิน

แหล่ งฝึ ก
ปฏิบัตงิ าน
ภายนอก
สถาบันการ
ศึกษา

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
๕) มีระบบและกลไกในการจัดให้ นกั ศึกษา
ทุกคนผ่านการฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิก
กายภาพบาบัด หรื อการฝึ กปฏิบตั งิ าน
ในสถานการณ์จริง ซึง่ ครอบคลุม
สาขาวิชากายภาพบาบัดหลักสี่สาขา
ประกอบด้ วย สาขากายภาพบาบัดระบบ
กล้ ามเนื ้อและโครงร่าง สาขา
กายภาพบาบัดระบบประสาทสาขา
กายภาพบาบัดระบบการไหลเวียนเลือด
และการหายใจและสาขากายภาพบาบัด
ทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในเด็ก
๖) มีการนิเทศงานโดยอาจารย์
กายภาพบาบัดผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรื อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรจาก
สถาบันการศึกษานัน้
๑) มีระบบและกลไกในการจัดหาแหล่ง
ฝึ กงานทางคลินิกกายภาพบาบัดที่มี
ลักษณะหลากหลายสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เช่น
สถานพยาบาล สถานบริการด้ านสุขภาพ
อื่น ๆ หรื อแหล่งฝึ กปฏิบตั งิ านใน
สถานการณ์จริง เช่น ชุมชน สนามกีฬา
เป็ นต้ น ซึง่ อยูภ่ ายนอกสถาบันการศึกษา
สาหรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร

มี
ครบ

ไม่
ไม่ ครบ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๔๗

ลาดับ

๓.๓

เกณฑ์ การ
ประเมิน

อาจารย์ ผ้ ูฝึก
ปฏิบัตงิ าน
ทางคลินิก
กายภาพ
บาบัด
(Clinical
Instructor)

ผลการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน
๒) มีระบบและกลไกการจัดการฝึ กงาน
ควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึ กงานมี
ระบบการประเมินคุณภาพของแหล่ง
ฝึ กงาน
๑) มีใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบาบัดและมีประสบการณ์การ
ปฏิบตั งิ านทางคลินิกกายภาพบาบัดหรื อ
การปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง
ไม่น้อยกว่าสองปี นบั ถึงวันที่ยื่นขอรับรอง
สถาบันการศึกษา
๒) มีอตั ราส่วนจานวนอาจารย์ผ้ ฝู ึ ก
ปฏิบตั งิ านทางคลินิกกายภาพบาบัดต่อ
จานวนนักศึกษาในการฝึ กปฏิบตั งิ านทาง
คลินิกกายภาพบาบัดหรื อการฝึ ก
ปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริ งต้ องไม่เกิน
หนึง่ ต่อสอง หรื อต้ องไม่เกินหนึง่ ต่อหกโดย
ไม่ได้ มีภาระงานอื่นในช่วงเดียวกัน
๓) สถาบันการศึกษา ต้ องจัดให้ อาจารย์
ผู้ฝึกปฏิบตั งิ านทางคลินิกกายภาพบาบัด
หรื อการฝึ กปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง
ได้ รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
วิชาชีพกายภาพบาบัดและการเรี ยนการ
สอนทางคลินิกอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้

มี
ครบ

ไม่
ไม่ ครบ มี

แหล่ งข้ อมูล
อ้ างอิง

๔๘

แนวทางการประเมิน

๔๙

บทที่ ๖
แนวทางในการประเมินและการให้ คะแนน
แนวคิดในการประเมินและให้ คะแนน
ในการประเมิน คณะผู้ประเมินควรยึดหลักคุณธรรม เที่ยงตรง โปร่งใส และเป็ นธรรม ดาเนินการ
ตรวจเยี่ยมโดยยึดหลักกัลยาณมิตร เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นจริ งของสถาบันการศึกษา ข้ อมูลเหล่านี ้อาจได้ มา
จากเอกสารหลักฐาน การสอบถาม การสัมภาษณ์ หรื อการสังเกต โดยต้ องมีหลักฐานข้ อมูลตามสภาพ
ความเป็ นจริ งและตรวจสอบได้ ทกุ ครัง้ คณะผู้ประเมินควรใช้ ความเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินและให้
ข้ อคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแก่สถาบันการศึกษา เพื่อให้ เกิดการร่ วมมือกันในการสร้ าง
มาตรฐานของวิช าชีพ และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัย
หรื อไม่สามารถหาข้ อยุติได้ ให้ ความคิดเห็นของประธานคณะผู้ประเมินเป็ นข้ อตัดสิน อย่างไรก็ตาม คณะผู้
ประเมิ น สามารถเสนอขอความคิ ด เห็ น หรื อ ค าตัด สิ น จากคณะก รรมการการศึ ก ษาวิ ช าชี พ สภา
กายภาพบาบัดได้
“คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบาบัด ” ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วิชาชีพกายภาพบาบัดและผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัดจานวนอย่างน้ อยห้ าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนและ
ต้ องไม่เป็ นบุคลากรประจาของสถาบันและไม่ใช่อาจารย์ประจาของหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน ตลอดจน
ต้ องไม่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ดาเนินการ หรื อมีส่วนเกี่ยวข้ องได้ เสียกับหลักสูตรกายภาพบาบัดและสถาบันที่ขอรับ
การประเมินนันให้
้ คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งทาหน้ าที่พิจารณาตรวจประเมิ นความพร้ อมของสถาบัน
และหลัก สูตรเพื่ อเป็ น ข้ อ มูล ในการพิ จ ารณารั บรองปริ ญ ญารวมทัง้ เสนอความเห็ นต่อ คณะกรรมการ
การศึกษาวิชาชีพกายภาพบาบัดเพื่อให้ คาปรึ กษาให้ ความเห็นและให้ คาแนะนาแก่สภากายภาพบาบัด
เกี่ ยวกับหลักสูตรกายภาพบาบัดและการรับรองสถาบันตามที่ คณะอนุกรรมการเสนอเพื่ อเสนอให้ สภา
กายภาพบาบัดพิจารณา
กระบวนการประเมินและให้ คะแนนเพื่อรับรองปริญญาสภาวิชาชีพกายภาพบาบัด
จากขันตอนการด
้
าเนินการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบาบัด ซึ่ง
แสดงไว้ ในบทที่ ๒ คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบาบัดมีกาหนดเวลาการทางาน
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ ได้ รับคาร้ องขอรับการประเมินจากสถาบันและได้ รับเอกสารหลักฐาน
ส าหรั บ การประเมิ น ครบถ้ วน จนถึ ง วั น ที่ ส่ ง ผลการประเมิ น ให้ คณะกรรมการการศึ ก ษาวิ ช าชี พ
กายภาพบาบัด คณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบาบัดมีกาหนดเวลาพิจารณาไม่เกิน ๑ เดือน

๕๐

จนถึงวันที่ส่งผลการประเมินให้ สภากายภาพบาบัด และสภากายภาพบาบัดมีกาหนดเวลาการพิจารณาไม่
เกิน ๑ เดือนก่อนแจ้ งผลให้ สถาบันการศึกษา
กระบวนการประเมินหลักสูตรและสถาบัน เพื่อการรับรองปริญญา มีผ้ เู กี่ยวข้ องหลายส่วน การ
ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกส่วนเป็ นเรื่ องสาคัญ เพื่อให้ การดาเนินงานสาเร็จตามกาหนดเวลาที่
วางไว้ ตารางที่ 1 แสดงบทบาทและหน้ าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินการขอรับรองปริญญา พร้ อมทัง้
กาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน ทังในส่
้ วนของการเตรี ยมความพร้ อมก่อนการตรวจเยี่ยม ระหว่างการ
ตรวจเยี่ยม และการสรุปผลการตรวจเยี่ยม รวมถึงการส่งผลการประเมินให้ แก่คณะกรรมการการศึกษาและ
คณะกรรมการสภากายภาพบาบัดต่อไป
ตารางที่ 1 บทบาทหน้ าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้ องในการการขอรับรองปริญญา
สถาบัน

สภากายภาพบาบัด

คณะอนุกรรมการประเมินสถาบัน
และหลักสูตรกายภาพบาบัด

เตรี ยมการตรวจเยี่ยม
 ยื่นคาร้ องพร้ อมชาระ
ค่าธรรมเนียม 110000 บาท
(หลักสูตร สกภ.๑๐, สถาบัน
สกภ.๑๒)
 แจ้ งกาหนดการส่งเอกสาร พร้ อม
ให้ ชื่อผู้ประสานงาน
 จัดเตรี ยมเอกสาร
 เล่มดัชนีเอกสาร
 หลักสูตรที่ผา่ นการรับรองจาก
สภามาหาวิทยาลัยแล้ ว
พร้ อมกับหลักฐานสาหรับการ
รับรองหลักสูตร (มคอ 2 hard
copy 7 ชุด, มคอ 3,4 pdf file
ใส่ใน CD ส่งสภา 2 แผ่น)
 หลักฐานสาหรับการรับรอง
สถาบัน (pdf file) บรรจุใน
CD ส่งสภา 2 แผ่น

เลขาธิการสภากายภาพบาบัด

ประธาน

 รับคาร้ องการขอรับรองปริ ญญา
 จัดเตรี ยมระบบ electronic
เพื่อให้ สถาบันส่งเอกสารเพิ่มเติม
 กากับและติดตามให้ การ
ดาเนินการเป็ นไปตาม
กาหนดเวลา
 ส่งเอกสารให้ อนุกรรมการ
ประเมิน (แบบฟอร์ ม คูม่ ือ
password หรื อ share google
drive และเอกสารที่สถาบันส่งมา
ให้ )
 กากับดูแลงบประมาณในการ
ตรวจเยี่ยมสถาบัน
อนุกรรมการวิชาการ

 กาหนดตารางการทางานและ
กาหนดวันตรวจเยี่ยม ประมาณ 4
วัน
 ขอข้ อมูลเอกสารเพิ่มเติม
 มอบหมายหน้ าที่การประเมินให้ ผ้ ู
ประเมินแต่ละคนอย่างชัดเจน
เลขานุการ
 ประสานงานกับสถาบันและสภา
กายภาพบาบัด เรื่ องกาหนดการ
ตรวจเยี่ยม
 ประสานงานเรื่ องการอานวยความ
สะดวกระหว่างการตรวจเยีย่ ม
การจัดเตรียมห้ อง คอมพิวเตอร์
เครื่ องบันทึกเทป การนัดหมายเพือ่

๕๑

สถาบัน

หมายเหตุ เพื่อให้ อนุกรรมการค้ นหา
เอกสารที่ต้องการได้ งา่ ยขึ ้น
 กรณี hard copy ขอให้ ตดิ
tag เลขที่อ้างอิงในส่วนที่
ต้ องการอ้ างอิง
 กรณี pdf file ขอให้ ใส่เลขที่
อ้ างอิงบนหน้ าที่ใช้ อ้าง หรื อ
highlight ส่วนที่ต้องการอ้ าง
เอกสารที่ใช้ อ้างแต่ละตัว
บ่งชี ้ ให้ แยก file ระบุชื่อ เช่น
5.2-1 รายการครุภณ
ั ฑ์ตาม
ภาคผนวก ก ข้ อ 1
 ประสานงานกับเหรัญญิก เรื่ อง
การจัดเตรียม ที่พกั การเดินทาง
และการจัดอาหาร

สภากายภาพบาบัด

 ตรวจสอบความถูกต้ องของ
เอกสารที่สถาบันส่งมา ก่อน
stamp วันรับเอกสาร
คณะกรรมการการศึกษา
 แต่งตังอนุ
้ กรรมการตรวจเยี่ยม
สถาบัน 16 ชุด พร้ อมระบุหน้ าที่
(ประธาน/เลขา/ผู้ช่วยเลขา/
เหรัญญิก)

คณะอนุกรรมการประเมินสถาบัน
และหลักสูตรกายภาพบาบัด
ชมห้ องปฎิบตั กิ าร คลินิก การ
สัมภาษณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ เหรัญญิก
 จัดทางบประมาณในการตรวจ
เยี่ยม
 ประสานงานเรื่ องที่พกั การ
เดินทาง และค่าอาหาร
 เบิกเงินจากสภากายภาพบาบัด
จ่ายเงิน เก็บใบเสร็ จ
หมายเหตุ สภากายภาพบาบัดหรื อ
ประธานชุดอนุกรรมการอาจ
มอบหมายงานอื่น ๆ เพิ่มเติมได้

ระหว่างการตรวจเยีย่ ม ประมาณ 4 วัน
 อานวยความสะดวกระหว่างการ
ตรวจเยี่ยม ประมาณ 4 วัน การ
จัดเตรี ยมห้ อง คอมพิวเตอร์ เครื่ อง
บันทึกเทป การนัดหมายเพื่อชม
ห้ องปฎิบตั ิการ คลินิก การ
สัมภาษณ์
 จัดหาเอกสารเพิ่มเติม กรณีที่ถกู
ร้ องขอ
 จัดเตรี ยมอาหาร เครื่ องดืม่ (สภา
รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย)

 ดาเนินการตรวจเยี่ยม ตาม
แนวทางตารางที่ 3
 อนุกรรมการแต่ละตาแหน่ง
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับ
มอบหมาย
ประธาน
 ขอข้ อมูลเอกสารเพิ่มเติม
 มอบหมายหน้ าที่การประเมินให้ ผ้ ู
ประเมินแต่ละคนอย่างชัดเจน
 เป็ นผู้ตดั สินกรณีที่มีข้อสงสัย
หรื อไม่สามารถหาข้ อยุติได้
 นาเสนอข้ อสังเกตุที่ได้ จากการ
ประเมินแก่สถาบัน

๕๒

สถาบัน

สภากายภาพบาบัด

คณะอนุกรรมการประเมินสถาบัน
และหลักสูตรกายภาพบาบัด
เลขานุการ
 ประสานงานเรื่ องการอานวยความ
สะดวกระหว่างการตรวจเยีย่ ม
การจัดเตรียมห้ อง คอมพิวเตอร์
เครื่ องบันทึกเทป การนัดหมายเพือ่
ชมห้ องปฎิบตั กิ าร คลินิก การ
สัมภาษณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
 จดรายงานการประชุม
 บันทึกเทปการประชุมวันที่นาเสนอ
ผลการประเมินและถอดเทป
เหรัญญิก
 ประสานงานเรื่ องที่พกั การ
เดินทาง และค่าอาหาร
 จ่ายเงิน เก็บใบเสร็ จ จัดทาสรุป
งบประมาณ โอนเงินคืนสภา
พร้ อมส่งใบเสร็ จรับเงิน
หมายเหตุ การนาเสนอผลการ
ประเมิน ได้ แก่ คะแนนและจานวนปี
ที่ได้ รับการรับรองแก่
สถาบันการศึกษาอยู่นอกเหนือ
หน้ าที่ของคณะอนุกรรมการ

หลังการตรวจเยี่ยม
เลขาธิการสภากายภาพบาบัด

ประธาน

 ติดตามผลการตรวจเยี่ยม
 นาเสนอผลการตรวจเยี่ยมต่อ
คณะกรรมการการศึกษา
อนุกรรมการวิชาการ

 ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
ก่อนส่งคณะกรรมการการศึกษา
เลขานุการ

๕๓

สถาบัน

สภากายภาพบาบัด

คณะอนุกรรมการประเมินสถาบัน
และหลักสูตรกายภาพบาบัด

 จัดทาบทสรุปผู้บริ หารและส่งผล
สรุปผลการประเมินแก่เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษา
สภากายภาพบาบัด ภายใน 1
สัปดาห์หลังการตรวจเยีย่ ม
 พิจารณาคะแนนและจานวนปี ที่
ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ การเห็นชอบ และผลการ
รับรองสถาบัน เสนอต่อ
เหรัญญิก
คณะกรรมการสภา
 จัดทาสรุปงบประมาณ โอนเงิน
กายภาพบาบัด
คณะกรรมการสภากายภาพบาบัด
คืนสภาพร้ อมส่งใบเสร็ จรับเงิน
-

 พิจารณาจานวนปี ที่ให้ การ
เห็นชอบหลักสูตร และผลการ
รับรองสถาบันและแจ้ งผลการ
พิจารณาให้ สถาบันการศึกษา
ทราบ

ตารางที่ 2 แนวทางการทางานของคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบาบัด ระหว่าง
การตรวจเยี่ยมสถาบัน
คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบาบัดควรศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายงาน
การประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาที่จดั ส่งมาล่วงหน้ าตามเกณฑ์และตัวบ่งชี ้ที่สภากายภาพบาบัด
กาหนดก่อนการเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถาบัน หากมีข้อสงสัยให้ แจ้ งแก่ประธานในการขอข้ อมูลเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม
วันที่ ๑
คณะอนุกรรมการประเมิ นสถาบันและหลักสูตรกายภาพบาบัดประชุม ปรึ กษาหารื อ กาหนด
ประเด็นและรายการข้ อมูลที่ต้องการ แหล่งข้ อมูล วิธีการรวบรวมข้ อมูล เพื่อให้ มีหลักฐานครบถ้ วนเพียงพอ
ในการให้ คะแนนการประเมินได้ อย่างถูกต้ องชัดเจน

๕๔

วันที่ ๒
เวลา (น.)
กิจกรรม
๘.๓๐- คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบาบัดประชุมปรึกษาแนวทางในการประเมิน
๙.๓๐ และหัวข้ อการตรวจประเมิน
๙.๓๐-  คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบาบัดพบผู้บริ หาร อาจารย์และเจ้ าหน้ าที่
๑๐.๓๐
เพื่อชี ้แจงวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยม ตารางการปฎิบตั งิ าน การปฎิบตั ิตนของคณะอนุกรรมการ
ประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบาบัดนัดหมายผู้ที่ต้องให้ ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น อาจารย์
นักศึกษา ผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียอืน่ ๆ
 ผู้บริ หารแนะนาหน่วยงานและนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานโดยสรุป
 มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซักถามเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกัน
๑๐.๓๐- คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบาบัดศึกษาเอกสารหลักฐานตามที่สถาบัน
๑๒.๐๐ เสนอเน้ นการตรวจสอบข้ อมูลความถูกต้ องของเอกสารหลักฐานทีส่ ถาบันเสนอ และสภาพการ
ดาเนินงานตามความเป็ นจริ ง
๑๒.๐๐- พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐
๑๓.๐๐- คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบาบัดศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมจากการสุม่ ตัวอย่าง
๑๖.๐๐ การสัมภาษณ์ การสังเกตการเรี ยนการสอน การตรวจเยี่ยมห้ องปฎิบตั ิการ คลินิก ห้ องสมุด
วันที่ ๓
เวลา (น.)
กิจกรรม
๘.๓๐- คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบาบัดนาข้ อค้ นพบ ข้ อมูลเอกสารหลักฐาน
๑๒.๐๐ ทังหมดมาอภิ
้
ปรายร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์สรุปผลการตรวจเยี่ยม และให้ ข้อเสนอแนะ
๑๒.๐๐- พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐
๑๓.๐๐- คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบาบัดนาข้ อค้ นพบ ข้ อมูลเอกสารหลักฐาน
๑๕.๐๐ ทังหมดมาอภิ
้
ปรายร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์สรุปผลการตรวจเยี่ยม และให้ ข้อเสนอแนะ (ต่อ)
๑๕.๐๐- คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบาบัดนาเสนอข้ อสังเกตต่อผู้บริ หารและ
๑๖.๐๐ บุคลากรของสถาบันด้ วยวาจา เพื่อรับฟั งความคิดเห็นและความถูกต้ องของข้ อมูล รวมถึงให้ โอกาส
สถาบันการศึกษาได้ ชี ้แจงหากข้ อมูลหรื อผลการให้ คะแนนยังไม่ถกู ต้ อง ไม่ชดั เจน หรื อไม่ครอบคลุม ควร
ให้ ข้อเสนอแนะในเรื่ องจุดเด่น ข้ อที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา

๕๕

วันที่ ๔
คณะอนุกรรมการประเมิ น สถาบันและหลัก สูตรกายภาพบาบัดร่ ว มกัน จัด ทารายงานผลการ
ประเมินหลักสูตรและสถาบันการศึกษาส่งให้ คณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบาบัดพิจารณา ทังนี
้ ้
ควรส่งรายงานภายใน 1 สัปดาห์หลังเสร็ จสิ ้นการประเมิน ในการส่งรายงานผลการประเมินสถาบันและ
หลักสูตรกายภาพบาบัด ประกอบด้ วย
1. แบบประเมินตามเกณฑ์รับรองหลักสูตร
2. แบบประเมินตามเกณฑ์รับรองสถาบัน
3. บทสรุปผู้บริหาร

๕๖

บทสรุ ปผู้บริ หาร
สาขาวิชา/ภาควิชา................................ คณะ..............................
วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย.........................................................
วันที่ ................................................
รายชื่อคณะกรรมการ
ลาดับ ชื่อ-นามสกุล
หน้ าที่
ลายเซ็นต์
ที่
1

ประธานอนุกรรมการ

2

กรรมการ

3

เหรัญญิก

4

ผู้ชว่ ยเลขานุการ

5

เลขานุการ

หมายเหตุ ขอให้ ประธานอนุกรรมการเซ็นต์กากับเอกสารที่จดั ส่งให้ สภากายภาพบาบัดทุกหน้ า
1. จุดเด่นของหลักสูตรและสถาบัน และแนวปฏิบตั ทิ ี่ดี
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ตัวบ่งชี ้ที่มีผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ และแนวทางพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ความเห็นของอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบาบัด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

๕๗

4. ตารางสรุปคะแนนประเมิน
หัวข้ อประเมิน
๑. ผู้บริหารและอาจารย์กายภาพบาบัด
๒. การจัดการเรี ยนการสอนและปัจจัยเกื ้อหนุน
๓. การฝึ กปฏิบตั งิ านทางคลินิกกายภาพบาบัดหรื อการ
ฝึ กปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง
๔. การประเมินบัณฑิต
รวม

คะแนน
เกณฑ์ สาคัญ เกณฑ์ พัฒนา

รวม

๕๘

ภาคผนวก

๕๙

ภาคผนวก ก

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

๖๖

๖๗

๖๘

ภาคผนวก ข

๖๙

๗๐

๗๑

๗๒

๗๓

๗๔

๗๕

๗๖

๗๗

ภาคผนวก ค

๗๘

๗๙

๘๐

๘๑

๘๒

๘๓

๘๔

๘๕

๘๖

๘๗

๘๘

๘๙

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

๙๕

๙๖

๙๗

๙๘

๙๙

๑๐๐

๑๐๑

๑๐๒

๑๐๓

๑๐๔

๑๐๕

๑๐๖

๑๐๗

๑๐๘

๑๐๙

๑๑๐

๑๑๑

๑๑๒

๑๑๓

ภาคผนวก ง
แบบฟอร์ มในการยื่นขอรั บการพิจารณา

สกภ.๑๐

แบบคาขอความเห็นชอบหลักสูตร
วันที่ ........... เดือน .................................พ.ศ. .............
ข้ าพเจ้ า..........................................................................................................อายุ..............ปี
อยู่บ้านเลขที่...................................ตรอก/ซอย...................................................ถนน.........................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร..............................
ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์........................................................................................................................
เป็ นผู้จดั ตัง/ผู
้ ้ ดาเนินการ/ผู้บริ หารสถาบัน ซึ่งเป็ นเจ้ าของหลักสูตรชื่อ.....................................................
สถาบันวิชาชีพกายภาพบาบัดชื่อ..........................................................................................................
ตังอยู
้ ่เลขที่...............................ตรอก/ซอย ....................................ถนน...........................................
ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์ ..............................โทรศัพท์.......................................โทรสาร.......................................
ข้ าพเจ้ าขอยื่นคาขอต่อสภากายภาพบาบัด เพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรชื่อ...........................................
พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี ้
๑. หลักฐานประกอบคาขอ
๑.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้ยื่นคาขอ
๑.๒ สาเนาทะเบียนบ้ านของสถานที่ตงสถาบั
ั้
น
๑.๓ หลักฐานการเป็ นผู้จดั ตัง/ผู
้ ้ ดาเนินการ/ผู้บริหารสถาบัน
๒. เอกสารหลักสูตรพร้ อมแผ่นบันทึกข้ อมูล จานวน ๗ ชุด
๓. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)..............................................................................................
๔. ค่าธรรมเนียม จานวน.................................บาท (............................................................)
เงินสด อื่น ๆ ..............................เลขที่......................................................................
ลงชื่อ ................................................................ผู้ยื่นคาขอ
(..............................................................)
หมายเหตุ
ให้ ทาเครื่ องหมาย “/” ในช่อง ตามที่ต้องการแจ้ ง หรื อขีดฆ่าคาหรื อข้ อความที่ไม่ใช้

๑๑๔

สกภ.๑๑

แบบคาขอความเห็นชอบการแก้ ไข ปรับปรุง หรื อเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
วันที่ ........... เดือน .................................พ.ศ. .............
ข้ าพเจ้ า...............................................................................................................อายุ.............................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่.......................................ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์.............................................โทรสาร...................................................
ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์..............................................................................................................................................
เป็ นผู้จดั ตัง/ผู
้ ้ ดาเนินการ/ผู้บริ หารสถาบัน ซึง่ เป็ นเจ้ าของหลักสูตรชื่อ............................................................................
สถาบันวิชาชีพกายภาพบาบัดชื่อ................................................................................................................................
ตังอยู
้ เ่ ลขที่.........................................ตรอก/ซอย .................................................ถนน...............................................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร...........................................................
ซึง่ สภากายภาพบาบัดได้ ให้ ความเห็นชอบ / รับรองหลักสูตร..........................................................................................
ตามประกาศของสภากายภาพบาบัด ลงวันที่..................เดือน................................พ.ศ. .....................แล้ วนัน้
ข้ า พเจ้ าขอยื่ น ค าขอความเห็ น ชอบการแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ย นแปลงหลัก สูต รดัง กล่า ว โดยมี เ อกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังนี ้
๑. หลักฐานประกอบคาขอ
๑.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้ยื่นคาขอ
๑.๒ สาเนาทะเบียนบ้ านของสถานที่ตงสถาบั
ั้
น
๑.๓ หลักฐานการเป็ นผู้จดั ตัง/ผู
้ ้ ดาเนินการ/ผู้บริ หารสถาบัน
๒. เอกสารหลักสูตรที่ขอแก้ ไข ปรับปรุงหรื อเปลีย่ นแปลงหลักสูตรพร้ อมเอกสารเปรี ยบเทียบกับหลักสูตรเดิม
และแผ่นบันทึกข้ อมูล จานวน ๗ ชุด
๓. ค่าธรรมเนียม จานวน.....................................บาท (......................................................................)
เงินสด อื่น ๆ ...............................เลขที่.....................................................................

หมายเหตุ

ให้ ทาเครื่ องหมาย “/” ในช่อง

ลงชื่อ ................................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...............................................................)
ตามทีต่ ้ องการแจ้ ง หรื อขีดฆ่าคา หรื อข้ อความที่ไม่ใช้

๑๑๕

สกภ.๑๒

แบบคาขอรับรองสถาบัน
วันที่ ........... เดือน .................................พ.ศ. .............
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................อายุ................................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่.......................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน......................................................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์...............................................โทรสาร.................................................
ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์..............................................................................................................................................
เป็ นผู้จดั ตัง/ผู
้ ้ ดาเนินการ/ผู้บริ หาร ของสถาบันวิชาชีพกายภาพบาบัดชื่อ.............................................................ตังอยู
้ ่
เลขที่........................................ตรอก/ซอย ......................................ถนน........................................................ตาบล/
แขวง...........................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์.............................................โทรสาร..................................................
มีความประสงค์ขอยื่นคาขอรับรองสถาบันดังกล่าว พร้ อมหลักฐานประกอบการพิจารณา คือ
๑. หลักฐานประกอบคาขอ
๑.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้ยื่นคาขอ
จานวน ๑ ฉบับ
๑.๒ สาเนาทะเบียนบ้ านของสถานที่ตงสถาบั
ั้
น
จานวน ๑ ฉบับ
๑.๓ หลักฐานการเป็ นผู้จดั ตัง/ผู
้ ้ ดาเนินการ/ผู้บริ หารสถาบัน
จานวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานเพื่อการขอรับรองสถาบันพร้ อมแผ่นบันทึกข้ อมูล
จานวน ๗ ชุด
๓. เอกสารแสดงแหล่งฝึ กปฏิบตั ิงานของสถาบัน
จานวน ๗ ชุด
๔. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)
จานวน ๗ ชุด
๔.๑........................................................................................................................................................
๔.๒........................................................................................................................................................
๔.๓........................................................................................................................................................
๕. ค่าธรรมเนียม ค่ารับรองสถาบัน จานวน..............................บาท (...................................................................)
เงินสด อื่น ๆ..............................................เลขที่......................................................................
๖. สาหรับสถาบันที่เปิ ดดาเนินการใหม่ให้ มีหลักฐานประกอบเพิ่มเติม พร้ อมแผ่นบันทึกข้ อมูล รายการละ ๑ ชุด ดังนี ้
๖.๑ หลักฐานที่แสดงข้ อตกลงเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี กับสถาบันอื่นซึง่ ทาหน้ าทีใ่ ห้ คาปรึกษาและ
คาแนะนา รวมถึงให้ ความช่วยเหลือและดูแลในการจัดการศึกษาแก่สถาบันของผู้ยื่นคาขอ
๖.๒ รายละเอียดแบบแปลน แผนผัง อาคารสถานที่ของสถาบันและสิง่ ปลูกสร้ างที่อยูบ่ ริ เวณใกล้ เคียง

๑๑๖

๖.๓ กรณีแหล่งฝึ กปฏิบตั ิงานในวิชาชีพกายภาพบาบัดมิใช่เป็ นของสถาบัน จะต้ องมีหนังสือรับรองหรื อหนังสือ
ยินยอมให้ ใช้ สถานที่เป็ นแหล่งฝึ กปฏิบตั ิงานจากผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ ................................................................ผู้ยื่นคาขอ
(...............................................................)

หมายเหตุ ๑. กรณีผ้ ยู ื่นคาขอเป็ นส่วนราชการไม่ต้องแนบสาเนาทะเบียนบ้ านตาม ๑.๒
๒. ให้ ทาเครื่ องหมาย “/” ในช่อง ตามที่ต้องการแจ้ ง หรื อขีดฆ่าคา หรื อข้ อความที่ไม่ใช้

๑๑๗

๑๑๘

ภาคผนวก จ
มคอ.๑ รายละเอียดเนือ้ หาสาระสาคัญของสาขาวิชากายภาพบาบัด
รายละเอียดเนือ้ หาสาระสาคัญของสาขาวิชากายภาพบาบัด (มคอ.๑ หน้ า ๓-๖)
เนื ้อหาสาระสาคัญของสาขากายภาพบาบัดประกอบด้ วยองค์ความรู้ (Body of Knowledge)
ที่จะมีการปรับเปลี่ยนตามความก้ าวหน้ าของวิชาการและวิชาชีพ โดยประกอบด้ วยความรู้ ๕ ด้ าน
ดังต่อไปนี ้
๘.๑ ความรู้ ด้านศาสตร์ ท่ เี ป็ นพืน้ ฐานของชีวิตหรื อความรู้ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้ แก่
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และจิตวิทยาทัว่ ไป
๘.๒ ความรู้ พนื ้ ฐานวิทยาศาสตร์ สุขภาพหรื อความรู้ พนื ้ ฐานวิชาชีพ ได้ แก่
๑) กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
๒) ประสาทกายวิภาคศาสตร์ (Neuroanatomy)
๓) สรี รวิทยา (Physiology)
๔) ชีวกลศาสตร์ (Biomechanics)
๕) การควบคุมและการเรี ยนรู้การเคลื่อนไหว (Motor control and learning)
๖) สรี รวิทยาของการออกกาลังกาย (Exercise physiology)
๗) พยาธิวิทยา (Pathology) พยาธิกาเนิด (Pathogenesis) และพยาธิสรี รวิทยา
(Pathophysiology)
๘) จุลชีววิทยา (Microbiology) ชีวเคมีคลินิก (Clinical biochemistry)
๙) ภูมิค้ มุ กันวิทยา (Immunology)
๑๐) จิตวิทยาหรื อจิตเวชศาสตร์ (Psychology or psychiatry)
๑๑) เภสัชวิทยาพื ้นฐาน (Basic pharmacology)
๑๒) รังสีวินิจฉัยพื ้นฐาน (Basic diagnostic radiology)
๑๓) การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร (Laboratory tests)
๑๔) การช่วยฟื น้ คืนชีพ (Resuscitation)
๘.๓ ความรู้ เฉพาะด้ านวิชาชีพกายภาพบาบัดได้ แก่
๑) การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (Human movement analysis)
๒) กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก (Clinical reasoning process)

๑๑๙

๓) การตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบาบัด (Physical therapy evaluation and
diagnosis)
๔) การวัดมุมการเคลื่อนไหวและการวัดกาลังกล้ ามเนื ้อ (Range of motion and muscle
testing)
๕) การรักษาด้ วยการออกกาลังกาย (Therapeutic exercise)
๖) การขยับ ดัด ดึง ข้ อต่อ (Joint mobilization and manipulation)
๗) การนวดเพื่อการรักษา รวมทังการนวดแผนไทย(Therapeutic
้
massageincluding Thai
massage)
๘) การขยับเส้ นประสาท (Nerve mobilization)
๙) การพันผ้ ายืดและการพันเทป (Bandaging and taping)
๑๐) เทคนิคการเคลื่อนย้ ายและการฝึ กเดิน (Transfer techniques and ambulation)
๑๑) ธาราบาบัด (Hydrotherapy)
๑๒) การระบายเสมหะจากทางเดินหายใจ (Airway clearance therapy)
๑๓) การเพิ่มปริมาตรปอด (Lung expansion therapy)
๑๔) การบาบัดการหายใจด้ วยแรงดันบวก (Positive pressure breathing therapy)
๑๕) การบาบัดด้ วยการควบคุมแบบแผนการหายใจ (Breathing pattern control
therapy)
๑๖) การขยับผนังทรวงอก (Chest mobilization)
๑๗) การรักษาด้ วยความร้ อนและเย็น (Therapeutic heat and cold)
๑๘) การรักษาด้ วยกระแสไฟฟ้า (Electrotherapy)
๑๙) การวินิจฉัยด้ วยไฟฟ้า (Electrodiagnosis)
๒๐) การรักษาด้ วยเครื่ องผลิตคลื่นเหนือเสียง (Ultrasonic therapy)
๒๑) การรักษาด้ วยเครื่ องผลิตแสงเลเซอร์ กาลังต่า (Low power laser therapy)
๒๒) การรักษาด้ วยเครื่ องมืออื่นๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ องเครื่ องมือ
กายภาพบาบัด
๒๓) การใช้ สญ
ั ญาณป้อนกลับทางชีวภาพ (Biofeedback)
๒๔) กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม และเครื่ องช่วยการเคลื่อนไหว (Prosthesis,
orthotics and assistive devices)
๒๕) การป้องกันโรคหรื อการบาดเจ็บ (Prevention of disease or trauma)
๒๖) การส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion)
๒๗) การยศาสตร์ (Ergonomics)

๑๒๐

๒๘) กายภาพบาบัดในระบบกระดูกและกล้ ามเนื ้อ (Musculoskeletal physical therapy)
๒๙) กายภาพบาบัดในระบบประสาท (Neurological physical therapy)
๓๐) กายภาพบาบัดในระบบไหลเวียนเลือดและการหายใจ (Respiratory and circulatory
physical therapy)
๓๑) กายภาพบาบัดเด็ก (Pediatric physical therapy)
๓๒) กายภาพบาบัดผู้สงู อายุ (Geriatric physical therapy)
๓๓) กายภาพบาบัดสุขภาพสตรี (Women’s health physical therapy)
๓๔) กายภาพบาบัดชุมชน (Community physical therapy)
๓๕) กายภาพบาบัดทางการกีฬา (Sport physical therapy)
๓๖) กายภาพบาบัดในภาวะเฉพาะ ได้ แก่ แผลไฟไหม้ น ้าร้ อนลวก มะเร็ง ไตวายเรื อ้ รัง
Metabolic syndrome, AIDS, hepatic disease (Physical therapy in specific
conditions i.e., burn, cancer, chronic renal failure, metabolic syndrome,
AIDS, hepatic disease)
หมายเหตุ หลักสูตรอาจจัดให้ มีเนื ้อหากายภาพบาบัดในกลุม่ เฉพาะอื่นๆ ในหลักสูตร เช่น
๓๗) กายภาพบาบัดสาหรับความงาม (Aesthetic physical therapy)
๓๘) กายภาพบาบัดในผู้ป่วยระยะสุดท้ าย (Hospice physical therapy)
๓๙) กายภาพบาบัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบเวสติบลู าร์ (Physical therapy in
vestibular disorders)
๘.๔ ความรู้ ด้านระบบสุขภาพ ความรู้ ด้านการจัดการและการบริหารงานเบือ้ งต้ นของ
ระบบการบริการกายภาพบาบัด
๑) สุขภาวะและปัญหาสุขภาพของคนไทย (Well-being and health problems in
Thais)
๒) ระบาดวิทยาพื ้นฐาน (Basic epidemiology)
๓) ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริ การในประเทศไทย (Health
service system and accreditation in Thailand)
๔) เศรษฐศาสตร์ สขุ ภาพเบื ้องต้ น (Fundamental health economics)
๕) หลักการบริหารงานเบื ้องต้ น (Fundamental administration)
๖) การบริ หารจัดการโครงการ (Project management)

๑๒๑

๗) การบริ หารจัดการคลินิกกายภาพบาบัดหรื อการเป็ นผู้ประกอบการ (Physical
therapy clinic management or entrepreneurships)
๘) หลักการสร้ างสัมพันธภาพและการสื่อสาร (Interpersonal relationship and
communication)
๙) การผลิตสื่อประกอบการแลกเปลี่ยนความรู้ ได้ แก่ แผ่นภาพสไลด์ แผ่นพับ และ
โปสเตอร์ (Media production for knowledge sharing i.e., slide, leaflet, poster)
๑๐) พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบาบัด พ.ศ.๒๕๔๗ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประกอบวิชาชีพ (Physical Therapy Act and Laws associated to practices)
๑๑) พระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล (Health facility act)
๑๒) จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional ethics)
๑๓) พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ (National Health Act)
๑๔) คาประกาศสิทธิผ้ ปู ่ วย (Declaration of Patient’s Rights)
๘.๕ ความรู้ ด้านการวิจัยและการติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
๑) ระเบียบวิธีการวิจยั (Research methodology)
๒) จริยธรรมการวิจยั (Research ethics)
๓) การสืบค้ น ประเมิน และเลือกใช้ ข้อมูลอย่างเป็ นระบบ (Systematic searching,
appraisal and selection of information)
๔) สถิตพิ ื ้นฐาน (Basic statistics)

๑๒๒

ภาคผนวก ฉ
ความสามารถขัน้ พืน้ ฐานของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
(competency)

๑๒๓

๑๒๔

๑๒๕

๑๒๖

๑๒๗

๑๒๘

๑๒๙

๑๓๐

