
 
 

                                                          
 
 
 
 
 

 
 

 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอ 
การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางศิริรัตน  เกียรติกูลานุสรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 
 

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดทีส่งผลตอ 
การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางศิริรัตน  เกียรติกูลานุสรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 
 

THE EFFECTS OF ACCREDITATION CRITERIA FOR PHYSICAL THERAPIST 
PROFESSIONAL ENTRY LEVEL EDUCATION PROGRAMMES ON ADMINISTRATION OF 
INSTITUTE FOR PHYSICAL THERAPIST PROFESSIONAL ENTRY LEVEL EDUCATION 

PROGRAMMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Mrs. Sirirat Kiatkulanusorn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Doctor of Philosophy Program in Educational Administration 

Department of Educational Administration 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2016 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานิพนธเรื่อง “อิทธิพลของเกณฑการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด” เสนอโดย นางศิริรัตน เกียรติกูลานุสรณ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
 

……........................................................... 
                                                  (รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ) 

   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่..........เดือน.................... พ.ศ........... 

 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 1. รองศาสตราจารย ดร.ชุมศักดิ์ อินทรรักษ 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา ชัยภิญโญ) 
............/......................../.............. 
 

.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ 
(รองศาสตราจารย ดร.ชุมศักดิ์ อินทรรักษ)            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ) 
............/......................../..............              ............/......................../.............. 
 

 



ง 

56252921: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ:  เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด / การบริหารสถาบันการศึกษาระดับ

ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ศิริรัตน  เกียรติกูลานุสรณ: อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่

สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด.  อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ: รศ.ดร.ชุมศักดิ์  อินทรรักษ และ ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ. 475 หนา. 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบสภาพการปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมีการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด (พ.ศ. 2558) โดยใชการศึกษาเอกสาร และ 2) เพื่อคาดประมาณผลที่จะเกิดขึ้นตอการ
พัฒนาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดตามเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด โดยใชเทคนิคการวิจัย EDFR ผูวิจัยศึกษาขอมูล ผลการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2559 และ
การบริหารสถาบันการศึกษาฯ ที่เปดดําเนินการอยูในปจจุบัน 16 สถาบัน จากเอกสาร เวปไซต 
ฐานขอมูลออนไลน และสารสนเทศ ของหนวยงานที่เกี่ยวของแลวทําการจัดหมวดหมูขอมูล วิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และศึกษาผลที่จะเกิดขึ้นตอการพัฒนาสถาบันการศึกษาฯ ตามเกณฑการ
รับรองปริญญาฯ โดยศึกษาทัศนะความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 19 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก EDFR รอบท่ี 1 ใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง EDFR รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 ใชแบบสอบถามความ
คิดเห็น สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คามัธยฐาน คาฐานนิยม และคาพิสัยระหวางควอไทล โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะหเนื้อหา  

ผลการศึกษาพบวา 
1. สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 16 สถาบัน ไดรับการรับรอง

ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดในป พ.ศ. 2559 จํานวน 13 สถาบัน ตามเกณฑการรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 ซึ่งเปนเกณฑที่มีรายละเอียดมากที่สุด และเปนครั้งแรกที่มีการตรวจ
เย่ียมเพื่อประเมินสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ทุกสถาบันมีสภาพการบริหารสถาบันท่ีมีความแตกตางกัน 

2. เกณฑการรั บรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบํ าบัดมีอิ ทธิพลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 4 ดาน 91 ประเด็น ประกอบดวย 1) ดานการ
บริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร จํานวน 27 ประเด็น 2) ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน จํานวน 38 ประเด็น 3) ดานการบริหารงานบุคคล จํานวน 12 ประเด็น และ 4) ดานการบริหาร
งบประมาณและการเงิน จํานวน 14 ประเด็น โดยแตละดานมีประเด็นที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาทั้งสงผลใหเกิดการพัฒนาสถาบันและสงผลเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสถาบัน ในขณะ
ที่บางประเด็นอาจสงผลตอการบริหารสถาบันหรือไมก็ได และบางประเด็นไมสงผลตอการบริหารสถาบัน  
 
 
____________________________________________________________________________ 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................        ปการศึกษา 2559 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   1. ..........................................  2. ...........................................
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The purposes of this study were: 1) to describe the current state of physical 
therapist professional entry level education in Thailand when the accreditation criteria of 
physical therapist professional entry level education 2015 was announced which documentary 
research was applied, and 2) to estimate the effects of accreditation criteria on the 
development of institute for physical therapist professional entry level education programmes 
which the EDFR were conducted. This study based on the result of the accredited physical 
therapist professional entry level education in 2016 and the administration of 16 current 
programmes for physical therapist professional entry level education. The descriptive statistics 
were used to analyze the data from the document study. The 19 experts were participated in 
EDFR technique. The 19 experts’s opinions were collected by semi structured interview in the 
1st step of EDFR and by the opinionnaire in the 2nd step of EDFR and the 3rd step of EDFR. The 
Median, Mode and Interquartile Range were used to analyze the data with the computer based 
program and content analysis. 

The findings of this study were as follows: 
1. There were 16 physical therapist professional entry level education institutes 

proposed to accredit from the physical therapy council in the 2016. The only 13 institutes were 
accredited. Whereas this accreditation criteria for physical therapist professional entry level 
education programmes had more detail than the past one and this criteria provided the 1st 
time for auditing. In addition, every institute had the difference of institute administration. 

2. The accreditation criteria effected the institute administration in 4 dimensions, 
covering 91 aspects, which included: 1) general administration and resource management          
(27 aspects), 2) curriculum and instruction management (38 aspects), 3) human resources 
management (12 aspects), and 4) financial management (14 aspects). Each dimension was 
affected to the institute administration both positive and negative effect, some aspect that 
might be neither effected the institute administration and some aspect that might not be 
effected to the institute administration. 
________________________________________________________________________________ 
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วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงยิ่งจากรอง

ศาสตราจารย ดร. ชุมศักดิ์ อินทรรักษ ประธานกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย
ดร. ประเสริฐ อินทรรักษ กรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรกาญจน สุขสด
เขียว ประธานสอบวิทยานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย ดร. กานดา ชัยภิญโญ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาไวเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ พรอมทั้งขอกราบ
ขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร. นพดล เจนอักษร และคณาจารย ในภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ไดประสิทธิ์ ประสาทความรู
ใหแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา 

ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทั้ง 19 ทาน ประกอบดวย ดร. ปรีชา ปตานนท พันตรี ประพล 
อยูปาน รองศาสตราจารย ดร.รุงทิวา วัจฉละฐิติ ผูชวยศาสตราจารย ดร. พัชรี คุณค้ําชู ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. ผกาวลี พุมสุทัศน ดร. วรชาติ เฉิดชมจันทร ดร. อโนมา สันติวรกุล ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. พรรัชนี วีระพงศ รองศาสตราจารย มาลินี ธนารุณ รองศาสตราจารย ดร. 
ประเสริฐ มีรัตน ดร.วิศรุต บุตรากาศ รองศาสตราจารย ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ รศ.ดร. ประวิตร เจน
วรรธนะกุล อาจารยนงนุช ลวงพน ดร.รุงเพชร สงวนพงษ ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิตวรี ขําเดช 
ดร. ชุติมา มาลัย ดร. สุนิภา ชินวุฒิ ดร. เสาวณีย กานตเดชารักษ ที่ไดใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
แนวคิด แนวทางในการศึกษาวิจัย ตลอดจนใหความอนุเคราะหการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดียิ่ง 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอสําราญ-คุณแมหนูกาญจน แกววิชัย ผูใหกําเนิด 
ขอขอบคุณนายโกศัย เกียรติกูลานุสรณ สามี เด็กหญิงณัฐณิชา เกียรติกูลานุสรณ บุตรสาว และ
นางสาวศิรินาฎ แกววิชัย และเพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญาเอกรุน 11/1 ตลอดจนผูมีคุณูปการตอผูวิจัย
ทุกทาน ที่คอยใหความชวยเหลือ สนับสนุน และเปนกําลังใจแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาของการศึกษา
และการดําเนินการวิจัย  

ประโยชน และคุณคาอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาพระคุณบิดา 
มารดา และครู อาจารย  
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

สถาบันอุดมศึกษามีภาระกิจหลักสําคัญ 4 ประการ ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว อยางไรก็ตามปจจุบันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
และบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมที่จะมีความแตกตางกันมากขึ้น ซึ่งยอมสงผลใหเกิดผลเสียแก
สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว อีกทั้งความทาทายของโลกาภิวัฒนตอการอุดมศึกษา ทั้งใน
ประเด็นการบริการการศึกษาขามพรมแดน และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจาก
การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษายังมีความจําเปนที่จะตอง
สรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนา
ภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับ
ทองถิ่นและชุมชน มากกวานั้นสถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ที่
เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 
อีกทั้งสังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (participation) มี
ความโปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (accountability) ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเปนสิ่งจําเปนและถูกเรง
ดําเนินการในหลายภาคสวน ดังปรากฎการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสาระสําคัญในบทบัญญัติ
ตางๆ ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ตลอดจนกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ซึ่งไดกําหนดแนวทางการพัฒนาและ
แกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2550) 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ซึ่งเปนมาตรฐานแมบท 
ที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา ตามบทบาทที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่  2) พ .ศ . 2545 หมวด  5 ว า ด ว ยการบริ หารและการจั ดกา รศึ กษา  มาตร า  34 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2549) นอกจากนี้คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อนําไปสูการพัฒนา 



2 
 

 
 

สถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกตางกันได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) และยังไดจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเปน
การประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา ใหคุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือ
สาขาวิชาของแตละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกลเคียงกัน ทั้งนี้มีการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2556) เพื่อควบคุมคุณภาพของบัณฑิตกายภาพบําบัดเชนกัน นอกจากนี้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ยังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอ
เปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑการกําหนดชื่อ
ปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกัน
และพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และ
ตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่
กําหนดทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และ
สัมพันธกับมาตรฐานและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  จึงมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ทั้งนี้สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาชีพกายภาพบําบัด
นั้น นอกจากมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาขางตน 
รวมถึงมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556 แลว สภา
กายภาพบําบัดยังออกประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด (สภากายภาพบําบัด, 2558ก) และประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด เมื่อวันที่ 7 เดือน 
เมษายน พ.ศ. 2558 (สภากายภาพบําบัด, 2558ข) ตามขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 
2556 (สภากายภาพบําบัด, 2556) ซึ่งเปนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา
กายภาพบําบัด โดยการควบคุมการจัดการศึกษาของสถาบันผูผลิตบัณฑิตระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดตั้งแตข้ันตอนกระบวนการจัดการศึกษา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญาตรีเพื่อผลิตนักกายภาพบําบัดในประเทศไทยมี
มาแลวกวา 50 ป และมีพัฒนาการในทางที่ดีอยางเนื่องและไดพิสูจนให เห็นคุณคาของนัก
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กายภาพบําบัดที่มีตอสังคมไทยอยางกวางขวาง กอรปกับปจจุบันความตองการนักกายภาพบําบัดเพื่อ
ดูแลปญหาสุขภาพของประชาชนไทยมีมากขึ้น แมปจจุบันจะมีสถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัดถึง 16 สถาบัน (สภากายภาพบําบัด, 2557) ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน อยางไรก็ตามคาดการณวาในอนาคตนาจะมี
สถาบันผูผลิตบัณฑิตกายภาพบําบัดจํานวนมากข้ึนตามความจําเปนและกระแสสังคม  

วิชาชีพกายภาพบําบัด หมายถึง วิชาชีพที่กระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจประเมิน
การวินิจฉัย และการบําบัดความบกพรองของรางกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการ
เคลื่อนไหวที่ไมปกติ การปองกัน การแกไขและการฟนฟูความเสื่อมสภาพความพิการของรางกาย 
รวมทั้งการสงเสริมสุขภาพรางกายและจิตใจ ดวยวิธีการทางกายภาพบําบัดหรือการใชเครื่องมือหรือ
อุปกรณที่รัฐมนตรีประกาศโดยคําแนะนําของคณะกรรมการให เป นเครื่องมือหรืออุปกรณ
กายภาพบําบัด ซึ่งดําเนินการโดยผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด (สภากายภาพบําบัด, 2547) 
ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดจึงสามารถตรวจประเมิน ใหการวินิจฉัยและรักษาประชาชน
ผูรับบริการไดโดยไมตองกํากับโดยแพทย ทําใหการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยถูก
ควบคุมโดยองคกรวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเขมงวด 

ดังนั้นเพื่อเปนหลักประกันแกสังคมวานักวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอันเกี่ยวของกับความ
เปนอยูที่ดีของประชาชนนั้น เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และมีจริยธรรมแหงวิชาชีพนั้นอยางแท
จริง สภากายภาพบําบัดจึงกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด เปนบุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดจากสภากายภาพบําบัดเทานั้น (สภา
กายภาพบําบัด, 2547) ทั้งนี้ขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต 
การออกใบแทนใบอนุญาตและการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
พ.ศ. 2549 ที่มีผลบังคับใชถึงปจจุบันนั้น กําหนดคุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต คือ 
1) เปนสมาชิกสภากายภาพบําบัด 2) มีความรูในวิชาชีพซึ่งตองไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบเทาปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย หรือตางประเทศที่
คณะกรรมการรับรอง และ 3) ไดผานการสอบความรูตามขอบังคับวาดวยหลักเกณฑการสอบความรู
เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด (สภากายภาพบําบัด, 
2549) นอกจากนี้เพื่อเปนหลักประกันวาการจัดการศึกษาเพื่อผลิตนักกายภาพบําบัดมารับใชสังคม
เปนการจัดการศึกษาอยางเปนทางการและไดมาตรฐาน สภากายภาพบําบัดจึงมีขอบังคับสภา
กายภาพบําบัดวาดวยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนใน
การสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลบังคับใชในปจจุบันนั้นไดกําหนดใหการรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด ใหพิจารณาจากหลักสูตรที่มีเกณฑมาตรฐานตามขอบังคับ โดยหลักสูตรตอง
ผานการเห็นชอบและดําเนินการผลิตโดยสถาบันที่ไดรับการรับรองจากสภากายภาพบําบัด (สภา
กายภาพบําบัด, 2556) สภากายภาพบําบัดจึงออก ประกาศ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด (สภากายภาพบําบัด, 2558) ซึ่งรายละเอียดของเกณฑนี้นั้นสอดคลอง
กับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2556 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) และประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง 
เกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยมีองคประกอบ
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ยอย 6 องคประกอบ ไดแก การบริหารสถาบันการศึกษา อาจารยกายภาพบําบัดและบุคลากรสาย
สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงาน
ในสถานการณจริง ปจจัยเกื้อหนุน และการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เกณฑดังกลาวจะมีผล
บังคับใชกับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตกายภาพบําบัดในปจจุบัน 16 สถาบันที่ไดรับการรับรองใน
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดอยูแลว และสงผลใหการรับรองปริญญาของทุกสถาบันสิ้นสุดลงในป
การศึกษา 2558 และทุกสถาบันตองยื่นความจํานงขอรับการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาใน
วิชาชีพ สําหรับปการศึกษา 2559 เปนตนไป โดยสภากายภาพบําบัดมีความมุงหมายใหเกณฑ
ดังกลาวเปนเกณฑคุณภาพของการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถเปนทั้งปจจัยสนับสนุนให
เกิดการพัฒนาและเปนเครื่องมือประกันคุณภาพการศึกษาดานกายภาพบําบัด อยางไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาจะพบวาเกณฑเหลานี้ควบคุมตั้งแตกระบวนการจัดการศึกษาของสถาบันตางๆ จึงนาจะมี
อิทธิพลตอการบริหารจัดการของสถาบันเปนอยางมาก  

 
ปญหาของการวิจัย 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยนั้นมี
มาแลวกวา 50 ป ซึ่งดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และทยอยเปดดําเนินการ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนปจจุบัน และมีแนวโนมวาอาจจะมีสถาบันที่เปดดําเนินการใหมเพิ่มขึ้นอีกตาม
ความจําเปนและกระแสสังคม ดังนั้นการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถาบันตางๆ 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการควบคุมมาตรฐานของผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดจึงเปนสิ่งจําเปนที่ตอง
เรงดําเนินการ 

การควบคุมมาตรฐานของผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น มีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องทุกขั้นตอน ตั้งแตการกํากับมาตรฐานของผูที่จะเขาสูวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบัดแลว ตองสอบผานการสอบความรู เพื่อขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่ดําเนินการโดยสภากายภาพบําบัด 
จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดได นอกจากนี้ผูที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดแลวนั้นจะตองมีการศึกษาตอเนื่องดานกายภาพบําบัดเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดทุก 5 ป ซึ่งเปนการกํากับมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดอยาง
ตอเนื่องดวย  

อยางไรก็ตามนอกจากการกํากับมาตรฐานของผูที่จะเขาสูวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยการ
สอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดแลว ยังมีการ
กํากับมาตรฐานการจัดการศึกษาดวย ทั้งนีป้จจุบันการกํากับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น มีการดําเนินการหลายกระบวนการเชนเดียวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
อื่นๆ เชน การดําเนินการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับสถาบัน คณะ และหลักสูตร อยางไรก็ตาม
สําหรับวิชาชีพดานสุขภาพ อาทิ แพทย ทันตแพทย เภสัชกร เทคนิคการแพทย และกายภาพบําบัด
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นั้น ยังตองดําเนินการกํากับมาตรฐานการจัดการศึกษาผานกระบวนการรับรองปริญญาในวิชาชีพโดย
สภาวิชาชีพอีกดวย 

การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดเพื่อการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนโดยสภากายภาพบําบัดซึ่งเปนองคกรวิชาชีพตามกฎหมายนั้นมีพัฒนาการเรื่อยมา ตั้งแตมี
การตราพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 สงผลใหสภากายภาพบําบัดถูกกอตั้งขึ้น 
ซึ่งเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยสภากายภาพบําบัดนั้นก็มีความเขมขนมาก
ขึ้น ตามความตองการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานกายภาพบําบัด และมาตรฐานวิชาชีพ
กายภาพบําบัด จนกระทั่ง พ.ศ. 2558 มีการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดตามประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 และประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ภาย
ใตขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ 
เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2556 ซึ่งเปนเกณฑที่มีรายละเอียดมากที่สุด อยางไรก็
ตามสภากายภาพบําบัดมีความมุงหมายใหเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดเปน
เกณฑคุณภาพของการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สามารถเปนทั้งปจจัยสนับสนุนใหเกิดการ
พัฒนาและเปนเครื่องมือประกันคุณภาพการศึกษาดานกายภาพบําบัด สงเสริมใหสถาบันผูผลิตนัก
กายภาพบําบัดดําเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สภากายภาพบําบัดกําหนด 
อยางไรก็ตามสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบันลวนแตไดรับการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดตามเกณฑเดิมอยูแลวนั้น มีบริบทและขอจํากัดที่แตกตางกัน 
จึงยังเปนที่สงสัยวาเกณฑดังกลาวนั้นจะชวยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาของสถาบันการศึกษาและเปน
เครื่องมือประกันคุณภาพการศึกษาดานกายภาพบําบัดไดหรือไม อยางไร และการประกาศเกณฑการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้นจะสงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดอยางไร ทั้งนี้หากสามารถคาดการณแนวโนมที่เปนไปไดของอิทธิพลของเกณฑ
การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ทั้งแนวโนมที่พึงประสงค และแนวโนมที่ไมพึงประสงค เพื่อหาทางทําให
แนวโนมที่พึงประสงคนั้นเกิดข้ึน และปองกันไมใหเกิดแนวโนมที่ไมพึงประสงค หรือหาทางที่จะเผชิญ
กับแนวโนมที่ไมพึงประสงคอยางมีประสิทธิภาพหากมันจะเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยขอมูลที่ได
จะสามารถเปนขอมูลใหองคกรวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมถึงสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด นําไปวางแผน กําหนดนโยบาย กลยุทธ หรือการตัดสินใจตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน การ
ปรับปรุงเกณฑมาตรฐานตางๆ การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการใหบริการ การ
บริหารสถาบันการศึกษา เพื่อใหประเทศไทยมีนักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่มีคุณภาพและใหบริการ
ประชาชนไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนทัดเทียมกับอารยประเทศ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

จากปญหาและความสําคัญของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย
ดังตอไปนี ้

1. เพื่อทราบสภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดในประเทศไทย เมื่อมีการประกาศใชเกณฑรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด 
พ.ศ. 2558 

2. เพื่อคาดประมาณผลที่จะเกิดขึ้นตอการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดตามเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยวิธีการวิจัยอนาคต 
(EDFR) 

 
ขอคําถามของการวิจัย 

เพื่อเปนแนวทางในการหาคําตอบของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอคําถามสําหรับการ
วิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1. สภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดใน
ประเทศไทยเมื่อมีการประกาศใชเกณฑรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 เปน
อยางไร 

2. ผลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่จะเกิดขึ้นตอการพัฒนา
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบดัเปนอยางไร 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยจึงตั้งสมมุติฐานการวิจัยไวดังนี้ 
1. บริบทการบริหารสถาบันการศึกษาะดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดเมื่อมีการ

ประกาศใชเกณฑรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 ทั้ง 16 สถาบัน มีความ
แตกตางกัน 

2. เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดสงผลทั้งดานที่ดีโดยสงเสริมให
เกิดการพัฒนา และสงผลทางดานที่ไมดีโดยเปนอุปสรรคในการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework) ในครั้งนี้ มุงศึกษาอิทธิพลของ
เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยมุงศึกษาพระราชบัญญัติ ขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ ขอมูล
และงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวกับการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ตลอดจนวิชาชีพดานสุขภาพ
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ในประเทศไทย และจัดการศึกษาดานกายภาพบําบัดในตางประเทศ รวมทั้งบริบทการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบันเมื่อมีการประกาศใชเกณฑการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 เพื่อศึกษาผลของเกณฑดังกลาวตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาที่ผลิตนักกายภาพบําบัดในประเทศไทย ตามแนวคิดของผูเชี่ยวชาญ และแนวคิด
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ดังแผนภูมิที่ 1 

การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด การผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดใน
ประเทศไทยไดกอกําเนิดขึ้นอยางเปนทางการตั้ งแตป  พ.ศ. 2508 โดยการผลิตนักวิชาชีพ
กายภาพบําบัดในสถาบันอุดมศึกษามีพัฒนาการเรื่อยมา จนกระทั่งในป พ.ศ. 2547 มีการออก
พระราชบัญญัติวิชาชีพขึ้น คือ พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 โดย วิชาชีพ
กายภาพบําบัด หมายความวา วิชาชีพที่กระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจประเมินการวินิจฉัย และ
การบําบัดความบกพรองของรางกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไมปกติ การป
องกัน การแกไขและการฟนฟูความเสื่อมสภาพความพิการของรางกาย รวมทั้งการสงเสริมสุขภาพ
รางกายและจิตใจ ดวยวิธีการทางกายภาพบําบัดหรือการใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่รัฐมนตรีประกาศ
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการใหเปนเครื่องมือหรืออุปกรณกายภาพบําบัด (สภากายภาพบําบัด, 
2547) และผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตองเปนบุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดจากสภากายภาพบําบัดโดยตองเปนบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาที่ ไดรับการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดจากสภากายภาพบําบัด และตองสอบผานการสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ซึ่งสภากายภาพบําบัดเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่
รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด และรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก โดยการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 
นั้นมีพัฒนาการเรื่อยมาจนกระท่ังในปจจุบัน การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2559 
เปนตนไป จากขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของ
สถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2556 กําหนดใหการรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัดนั้นหลักสูตรตองผานความเห็นชอบของสภากายภาพบําบัดและดําเนินการผลิต
บัณฑิตโดยสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองจากสภากายภาพบําบัด โดยขอบังคับดังกลาวสงผลให
สถาบันที่สภากายภาพบําบัดใหการรับรองปริญญาตามประกาศเดิม (ประกาศสภากายภาพบําบัด 
เรื่อง หลักเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 29 กันยายน 2551) จํานวน 
16 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย
รังสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วิทยาลัยเซนตหลุยส 
มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยบูรพา สิ้นสุดการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดใน
วันที่ 11 เม.ย. 2558 และตองดําเนินการขอรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดใหม (สภา
กายภาพบําบัด, 2556) โดยตองยื่นขอความเห็นชอบและไดรับความเห็นชอบหลักสูตรที่จะใชเปดรับ
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นักศึกษาในปการศึกษา 2559 เปนตนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ที่ประกาศ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 และตองยื่นขอรับรองสถาบันและไดรับ
การรับรองสถาบันตามเกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่ประกาศ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558  เพื่อใหสามารถเปดรับนักศึกษาป
การศึกษา 2559 เปนตนไปได (สภากายภาพบําบัด, 2558ก, 2558ข) 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ตามประกาศสภา
กายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 
เมษายน พ.ศ. 2558 นั้น หลักสูตรที่จะไดรับความเห็นชอบตองมีองคประกอบครบถวนตามประกาศ
เทานั้น  ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก หลักสูตร อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร 
และผูเขารับการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนรู การจัดการศึกษาและการสําเร็จการศึกษา  

เกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ตาม
ประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 นั้น ประกอบดวย เกณฑมาตรฐานสําคัญที่ทุก
สถาบันการศึกษาจะตองดําเนินการใหเปนไปตามประกาศ และเกณฑมาตรฐานเพื่อการพัฒนาที่ทุก
สถาบันการศึกษาควรดําเนินการใหเปนไปตามประกาศ ซึ่งมีการกําหนดคะแนนเต็ม 110 เพื่อนําไป
กําหนดระยะเวลาที่ใหการรับรองสถาบันการศึกษา โดย เกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา 
ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก   

1. องคประกอบที่ 1 การบริหารสถาบันการศึกษา ซึ่งมีเกณฑมาตรฐานสําคัญ 2 ขอ
และเกณฑมาตฐานเพื่อการพัฒนา 12 คะแนน  

2. องคประกอบที่ 2 อาจารยกายภาพบําบัดและบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีเกณฑ
มาตรฐานสําคัญ 3 ขอและเกณฑมาตฐานเพื่อการพัฒนา 18 คะแนน  

3. องคประกอบท่ี 3 การจัดการเรียนการสอน ซึ่งไมมีเกณฑมาตรฐานสําคัญแตมีเกณฑ
มาตฐานเพื่อการพัฒนา 25 คะแนน  

4. องคประกอบท่ี 4 การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงาน
ในสถานการณจริง ซึ่งมีเกณฑมาตรฐานสําคัญ 1 ขอและมเีกณฑมาตรฐานเพื่อการพัฒนา 20 คะแนน  

5. องคประกอบที่ 5 ปจจัยเกื้อหนุน ซึ่งมีเกณฑมาตรฐานสําคัญ 2 ขอและเกณฑ
มาตรฐานเพื่อการพัฒนา 25 คะแนน  

6. องคประกอบที่ 6 การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งไมมีเกณฑมาตรฐานสําคัญแตมี
เกณฑมาตรฐานเพื่อการพัฒนา 10 คะแนน  

นอกจากนี้การจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ยังตองดําเนินการให
เปนไปตามขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีอื่นๆ ดวย 
อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เปนตน 
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อยางไรก็ตามการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยนั้น ก็มีความ
สอดคลองและไดรับอิทธิพลจากกับการรับรองปริญญาในวิชาชีพดานสุขภาพอื่นของประเทศไทยดวย 
ไดแก  

1. การรับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย โดยแพทยสภา 
2. การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาเทคนิคการแพทย โดยสภาเทคนิค

การแพทย 
3. การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร โดยสภาเภสัชกรรม 
4. การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร โดยทันตแพทยสภา 
5. การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ โดย

สภาการพยาบาล 
อีกทั้งการรับรองปริญญาการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยนั้น

ยังไดรับอิทธิพลจากแนวทางการจัดการศึกษาดานกายภาพบําบัดโดยสหพันธกายภาพบําบัดโลก 
(World Confederation for Physical Therapy: WCPT) ซึ่งปจจุบันเสนอแนวทางการจัด
การศึกษาและการจัดการศึกษาดานกายภาพบําบัดในตางประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และ 
ดวย 

1. การจัดการศึกษาทางดานกายภาพบําบัดในสหรัฐอเมริกา หมายถึง การจัดการ
ศึกษาทั้งดานการสอนและการสอนทางคลินิกเพื่อผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีความรูและทักษะวิชาชีพ
กายภาพบําบัด เพื่อเขาสอบขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด (license) และ
รวมถึงการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญสําหรับผูที่เปนนักกายภาพบําบัดแลว ซึ่งสถาบันที่
จัดการเรียนการสอนกายภาพบําบัดในสหรัฐอเมริกา ทั้งนักกายภาพบําบัด ผูชวยนักกายภาพบําบัด 
และความเชี่ยวชาญทางกายภาพบําบัด ตองเปนสถาบันที่ไดรับรองมาตรฐาน (accredited) จาก 
The Commission on Accreditation in Physical Therapy Education (CAPTE) ซึ่งเปน
หนวยงานรับรองมาตรฐานการศึกษาทางกายภาพบําบัดในสหรัฐอเมริกาเทานั้น (American 
Physical Therapy Association, 2017) ทั้งนี้ปจจุบันระบบการเรียนการสอนในหลักสูตร
กายภาพบําบัดในสหรัฐอเมริกา ไดมีการปรับใหเปนหลักสูตร Doctor of Physical Therapy (DPT) 
สําหรับผูที่เขาเรียนใหมทั้งหมด สงผลใหผูที่สําเร็จการศึกษาภายหลังจากเดือนมกราคม ป ค.ศ. 2015 
เปนตนไปตองสําเร็จการศึกษาในระดับ DPT ถึงจะสามารถเขาสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพได 

2. แนวทาง (guideline) สําหรับการจัดการศึกษาระดับวิชาชีพกายภาพบําบัด โดย
สหพันธกายภาพบําบัดโลก WCPT ซึ่งมีความมุงหมายที่จะใชแนวทางนี้สําหรับการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพทางกายภาพบําบัดทั่วโลก เพื่อใชสําหรับการวางแผนหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร 
และสําหรับกระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกและการประเมินมาตรฐาน โดยแนะนํา
ใหการศึกษาเพื่อผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดควรเปนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัย เปนเวลาอยางนอย 4 ป โดยควรมีการรับรองมาตรฐานของสถาบันที่จัดการศึกษาโดย
หนวยงานตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ WCPT ยอมรับในระดับการศึกษาของการศึกษาเพื่อ
ผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่แตกตางกันได เชน ระดับปริญญาวิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี / บัณฑิต 
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/ อนุปริญญาหรือเทียบเทา) หรือปริญญาโทและปริญญาเอก หากแตตองเปนหลักสูตรที่ใหนักศึกษามี
ความรู ทักษะ และความสามารถตามแนวทางที่ WCPT กําหนด โดยตองเปนการศึกษาระดับมือ
อาชีพที่เตรียมนักกายภาพบําบัดใหเปนผูประกอบวิชาชีพอิสระ และเปนโปรแกรมการศึกษาที่
ประกอบดวยทฤษฎี หลักฐาน และการปฏิบัติตลอดหลักสูตร เริ่มตนดวยการเขาศึกษาในสถาบันที่ได
รับรองมาตรฐานและปดทายดวยการปฏิบัติจริงทางคลินิก โดยมีเปาหมายเพื่อผลิตนักกายภาพบําบัด
ผานกระบวนการสอน และการฝกปฏิบัติทักษะวิชาชีพโดยปราศจากขอจํากัดของความแตกตางของ
วิชาชีพกายภาพบําบัดแตละประเทศ ดานหลักสูตร WCPT ไดกําหนดเนื้อหาที่นักกายภาพบําบัดควร
เรียนรูอยางละเอียด (World Confederation for Physical Therapy, 2017a) และกําหนดแนว
ทางการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาทางกายภาพบําบัด และคุณสมบัติของสถาบันการศึกษา
ไวดวย (World Confederation for Physical Therapy, 2017b) 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

การศึกษานี้ศึกษาจากแนวคิดดังตอไปนี้ 
ไพฑูรย สินลารัตน  (2548) เสนอรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา 

ประกอบดวย 3 ดาน ดังนี้ 
1. การบริหารการสอน การบริหารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคือ การอบรมสั่ง

สอนคนที่กําลังจะเปนผูใหญหรือเปนผูใหญแลวใหเปนคนดีของสังคม ในปจจุบันมีความเขาใจวาเปน
หนาที่ของการผลิตบัณฑิตนั่นเอง 

2. การบริหารการวิจัย การบริหารเกี่ยวกับการสรางองคความรูคือ การวิจัยหรือการ
คนควาบุกเบิก และแสวงหาความรูใหมนั่นเอง 

3. การบริหารงานบริการวิชาการ การบริหารเกี่ยวกับการบริการแกชุมชนเปน
จุดมุงหมายที่สัมพันธกับบทบาททางสังคมของสถาบันอุดมศึกษา โดยเหตุที่สถาบันอุดมศึกษามี
วิทยาการและวิทยากรพรอมขอมูลจึงจําเปนที่สังคมจะตองใชประโยชนใหเต็มที ่

Knoeles (1970) ไดกลาววาการบริหารงานของสถาบันการศึกษาประกอบดวย 2 ดาน 
ดังนี้ 

1. การจัดการทั่วไป เปนการวางแผนของหนวยงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 
ความสัมพันธตอชุมชน งานบุคลากรและเจาหนาที่ งานอาคารสถานที่ และการจัดทํางบประมาณและ
การจัดหาทุน 

2. การจัดการบริหารงานวิชาการ เปนการจัดทําระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานดาน
วิชาการ การบริหารงานวิชาการและการบริหารหลักสูตร การรับนักศึกษา ทรัพยากรการเรียนการ
สอน การบริหารอาจารย งานกิจการนักศึกษา งานกีฬาและพัฒนาการศึกษา งานสุขภาพอนามัยงาน
ดานศาสนา และงานองคกรบริหารงานสัมพันธ 

นิจวรรณ วีรวัฒโนดม และนงณภัทร รุง เนย (2555: 67) เสนอวาการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ และ
ประกอบดวย 7 ดาน ดังนี้ 

สวนที่ 1 การบริหารทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย 3 ดาน ดังนี้ 
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1. การบริหารจัดการทั่วไป 
2. การบริหารบุคคล 
3. การบริหารการเงิน 
สวนที่ 2 การบริหารตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้ 
1. การบริหารงานวิชาการ 
2. การบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษา 
3. การบริหารงานวิจัย 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 กลาวถึง
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวยมาตรฐาน 2 ดาน ไดแก มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันการศึกษาอาจกําหนดการบริหารสถาบันตามมาตรฐานดังกลาวได ดังนี้ 

1. การบริหารทั่วไปของสถาบันการศึกษา ประกอบดวย 
1.1 ดานกายภาพ ไดแก การบริหารจัดการ อาคาร พื้นที่ใชสอย ครุภัณฑ ความ

มั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือความจําเปนอยางอ่ืนๆ ดานกายภาพ 
1.2 ดานวิชาการ ไดแก การบริหารจัดการดานวิชาการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความตองการของประเทศและ
ผูใชบัณฑิตโดยรวม การวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การประเมินผล การเรียนรู การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
วิชาการ  

1.3 ดานการเงิน ไดแก การบริหารจัดการดานการเงิน ความสอดคลองกับแผนการ
พัฒนาในอนาคต การจัดทํารายงานการเงินที่ การจัดสรร การใชจาย การลงทุนวิเคราะหความเสี่ยง 
ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานการใชเงินทุก ระบบการติดตามตรวจสอบ
ผลประโยชนทับซอน 

1.4 ดานการบริหารจัดการอื่น เชน การถายทอดวิสัยทัศน คานิยม ไปสูการปฏิบัติ 
การบริหารบุคคลการ บริหารงบประมาณและทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการ การกํากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมาย การเผยแพร
ผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบัน 

2. การบริหารตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 
2.1 ดานการผลิตบัณฑิต 
2.2 ดานการวิจัย 
2.3 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
2.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3. ประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 (สภากายภาพบําบัด, 2558) 
ระบุวา การบริหารสถาบันการศึกษา ตองประกอบดวย 1) งานอาคาร สถานที่ 2) งานงบประมาณ 3) 
งานบุคคล 4) งานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน และ 5) งานระบบขอมูลและสารสนเทศ 
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ทั้งนี้ มานิต บุญประเสริฐและคณะ (2546) เสนอวารูปแบบการบริหารจัดการใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย มี 5 ดาน และไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม 5 
ดาน ดังตอไปนี้ 

1. ดานการบริหารจัดการทั่วไป (general management) เปนการบริหารงานที่
มุงเนนกลยุทธ มีการนําแนวคิดและการจัดการทางการบริหารธุรกิจมาใชในการบริหารจัดการองคการ 

2. ดานการบริหารงานวิชาการ (academic management) เปนการบริหารงานที่ให
ความสําาคัญกับผูเรียนมากขึ้น มีการวิเคราะหความตองการของผูเรียนในสาขาวิชาที่เปนที่ตองการ
ของตลาด และนําแนวคิดทางการตลาดมาใชในการจัดกลุมผูเรียน 

3. ดานการบริหารงานวิจัย (research management)  มีแนวโนมที่จะสนับสนุนการ
วิจัย เพื่อพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของประเทศ ภูมิภาคเอเชีย และนานาชาติ 

4. ดานการบริหารการเงิน (financial management)  มุงเนนการปฏิรูปและปรับปรุง
ระบบการเงินและรูปแบบการหารายได มีการขยายระบบการใหบริการทางการศึกษาที่หลากหลาย
เพื่อใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

5. ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (human resource management)  ในดานการ
บริหารงานบุคลากร กลาวคือ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือก การสรรหา และการใหเงินเดือน
ที่แตกตางจากระบบราชการ 

 
ดังนั้นจึงสรุปไดวาการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดจะ

ประกอบไปดวยองคประกอบดังตอไปนี ้
1. ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร ไดแก การถายทอดวิสัยทัศน 

คานิยม ไปสูการปฏิบัติ การเผยแพรผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบัน การบริหารขอมูล
และสารสนเทศ การบริหารจัดการ อาคาร พื้นที่ใชสอย ครุภัณฑ ความมั่นคง ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะหรือความจําเปนอยางอ่ืนๆ ดานกายภาพ 

2. ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ไดแก การบริหารจัดการดาน
วิชาการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่
ตอบสนองความตองการของประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวม การวางแผนรับนักศึกษาและการผลิต
บัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการประเมินผล การเรียนรู การประกันคุณภาพการเรียน
การสอน การพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ การพัฒนานักศึกษา และการบริหารความเสี่ยง 

3. ดานการบริหารงานบุคคล ไดแก การบริหารสวัสดิการ การกํากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมาย  

4. ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน ไดแก การบริหารจัดการดานงบประมาณ
และการเงิน ความสอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต การจัดทํารายงานการเงิน การจัดสรร การ
ใชจาย การลงทุนวิเคราะหความเสี่ยง ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานการใช
เงิน ระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอน 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา  : “กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553.” (2553). ราชกิจจานุเบกษา เลม 127, ตอนที ่23 ก (2 เมษายน): 22-35. 

: “ขอบังคับแพทยสภา วาดวยกระบวนวิธีพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย
ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2547.” (2547). ราชกิจจานุเบกษา เลม 121, ตอนพิเศษ 
134 ง (8 ธันวาคม): 37-41. 

: “ขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร 
หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันตาง ๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 
2556.” (2556). ราชกิจจานุเบกษา เลม 130, ตอนพิเศษ 38 ง (25 มีนาคม): 40-45. 

: “ขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของ
สถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2556.” (2556). ราชกิจจานุเบกษา เลม 
130, ตอนพิเศษ 47 ง (11 เมษายน): 63-71. 

เกณฑการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพ

กายภาพบําบัด 

การบริหาร
สถาบันการศึกษา

ระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

ขอมูล และงานวิจัย
อื่นๆ ที่เก่ียวของ 

บริบทของสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพ

กายภาพบําบัด องคกรวิชาชีพ 
องคกรการศึกษา และสังคม 

 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

เอกสาร ตํารา และงานวิจัย
อื่นๆ ที่เก่ียวของ 

แนวคิด หลักเกณฑ การบริหาร
สถาบันการศึกษา 

แนวคิด หลักเกณฑเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 หลักเกณฑเก่ียวกับการผลิตนักกายภาพบําบัดในประเทศไทย 

 หลักเกณฑเก่ียวกับการผลิตนักกายภาพบําบัดในตางประเทศ 

 หลักเกณฑเก่ียวกับการผลิตนักวิชาชีพทางการแพทยในประเทศไทย 
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: “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554.” (2554). 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 128, ตอนพิเศษ 47 ง (24 เมษายน): 44-46. 

: “พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547.” (2547). ราชกิจจานุเบกษา เลม 
121, ตอนพิเศษ 65 ก (22 ตุลาคม): 52-70. 

: แพทยสภา. (2555). “ประกาศแพทยสภาที่ 36/2555 เรื่อง เกณฑวาดวยการขอเปด
ดําเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต.” 25 พฤษภาคม. 

: กระทรวงศึกษาธิการ. (2556). “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556.” 9 สิงหาคม. 

: ทันตแพทยสภา. (2555). “ประกาศทันตแพทยสภา ที่ 23/2555 เรื่องหลักเกณฑการ
พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและการรับรองสถาบันการศึกษาทันต
แพทยศาสตร.” 21 ธันวาคม. 

: ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย. (2559). “คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT 
QA ฉบับปการศึกษา 2558-2560.” 4 มีนาคม. 

: นิจวรรณ วีรวัฒโนดม และนงณภัทร รุงเนย. (2555). “การบริหารสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.” วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี 23, 2 (มีนาคม - 
สิงหาคม): 65-72. 

: ไพฑูรย สินลารัตน. (2548). หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โครงการ
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: สภาเทคนิคการแพทย. (2559). “ประกาศสภาเทคนิคการแพทย เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการรับรองหลักสูตรและสถาบัน พ.ศ. 2559.” 15 ธันวาคม. 

: สภากายภาพบําบัด. (2558). “ประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด.” 7 เมษายน. 

: สภากายภาพบําบัด. (2558). “ประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานการ
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ขอตกลงเบื้องตน 

การวิจัยเรื่องอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่สงผลตอ
การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด เพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย
ขอหนึ่ง เพื่อคาดประมาณผลที่จะเกิดขึ้นตอการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดตามเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยใชเทคนิคการวิจัย EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) นั้น ผูวิจัยไดกําหนดขอตกลงเบื้องตนในการวิจัยไว 
ดังตอไปนี ้

1. ผูวิจัยศึกษาและหาคําตอบการวิจัยถึงอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด ซึ่งหมายถึง เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดตามประกาศ
สภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 
เมษายน พ.ศ. 2558 และประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ภายใตขอบังคับสภากายภาพบําบัด
วาดวยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปน
สมาชิก พ.ศ. 2556 เทานั้น 

2. ผูวิจัยศึกษาและหาคําตอบการวิจัยถึงอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
จากการศึกษาวิเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และจากทัศนะของผูเชี่ยวชาญเทานั้น 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพท
เฉพาะตางๆ ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจความหมายตรงกัน ดังตอไปนี ้
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เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด หมายถึง ขอบังคับ ประกาศ ที่
เกี่ยวของกับการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
สถาบันการศึกษา หมายถึง คณะ ภาควิชา หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะหรือภาควิชาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ ที่เปนเจาของหลักสูตร
กายภาพบําบัด 

 ผูบริหารสถาบันการศึกษา หมายถึง คณบดีคณะกายภาพบําบัด หรือคณบดีคณะที่
เรียกชื่ออยางอื่น หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือหัวหนา
ภาควิชา หรือหัวหนาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งผลิตบัณฑิต
กายภาพบําบัดในสถาบันการศึกษานั้น 

อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร หมายถึง บุคลากรในสถาบันการศึกษาที่มีหนาที่
หลักทางดานการสอน และการวิจัย และปฏิบัติหนาที่ตามภาระหนาที่รับผิดชอบในหลักสูตร
กายภาพบําบัดที่เปดสอน 

อาจารย/ อาจารยผูสอนในหลักสูตร หมายถึง บุคลากรในสถาบันการศึกษาที่มีหนาที่
หลักทางดานการสอน และการวิจัย และปฏิบัติหนาที่ตามภาระหนาที่รับผิดชอบในหลักสูตร
กายภาพบําบัดที่เปดสอน 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอ

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ประกอบดวย การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา การบริหาร
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา วิชาชีพกายภาพบําบัดและการผลิตนักกายภาพบําบัดในประเทศไทย 
และการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด การวิจัยอนาคต และแนวคิดเก่ียวกับการประเมินผล
โครงการหรือการประเมินการดําเนินงานขององคกร ดังรายละเอียดตอไปนี ้

 
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ภารกิจหลักทีส่ถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติม ี4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตาม
ภารกิจทั้ง 4 ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ ไดแก คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและ
บัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมที่จะมีความแตกตางกันมากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคม
โดยรวมของประเทศในระยะยาว อีกทั้งความทาทายของโลกาภิวัฒนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็น
การบริการการศึกษาขามพรมแดน และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการ
รวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพ
การศึกษา นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษายังมีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถ
พัฒนาองคความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะ
เปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรม
และบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน มากกวานั้น
สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ที่เปนประโยชนตอผูมีสวนได
สวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป อีกทั้งสังคมตองการระบบ
อุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (participation) มีความโปรงใส 
(transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 
ดังนั้นการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงจําเปนตองมีการประกันคุณภาพการศึกษา สงผลใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนสาระสําคัญที่ปรากฎในบทบัญญัติตางๆ ดังตอไปนี ้

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมี สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก 
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โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 

สิงหาคม 2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3. กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับให
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 

4. กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา และใหสถาบันอุดมศึกษา
นําไปจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหคุณภาพของบัณฑิตใน
สาขาหรือสาขาวิชาของแตละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกลเคียงกัน (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2553) 

5. จึงมีการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. 
2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เพื่อควบคุมคุณภาพของบัณฑิตกายภาพบําบัด เชนกัน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) 

วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ดวยความจําเปนดังกลาวขางตน สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี ้

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กําหนดขึ้น 
โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตาม
เกณฑและไดมาตรฐาน 

2. เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบ
สถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) 
และเปาประสงค (goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล 

3. เพื่อใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุด
แข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และ
พัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง 

4. เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวา
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 
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5. เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูล
พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได
กําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนด
รายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุง
รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด โดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัด
และสถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการ
จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด 
และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย 
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545  ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และ
เสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ไดดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) และรอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) เสร็จสิ้นไปแลว 
ปจจุบันอยูระหวางประเมินคุณภาพภายนอกและการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม 
(พ.ศ.2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของ สมศ. เปนการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะ
วิชา แตหากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลัก เชน วิทยาเขต หรือศูนย หรือหนวยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด นอกจากนั้น 
การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคลองกับจุดเนนหรือกลุมสถาบันที่แตละสถาบันเลือกตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ซึ่งมีหลักการสําคัญ 5 
ประการ ดังตอไปนี ้
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1. เปนการประเมินเพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดมุงเนนเรื่องการ
ตัดสินการจับผิด หรือการใหคุณ–ใหโทษ 

2. ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง 
(evidence–based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) 

3. มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการ
กํากับควบคุม 

4. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของ 

5. มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลัก
การศึกษาของชาติตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหเอกภาพเชิง
นโยบาย แตยังคงมีความหลายหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและ
พัฒนาคุณภาการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกนั้นมีความ
เชื่อมโยงกัน กลาวคือ ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 ของ
พระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา” จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่
เกี่ยวของกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา 
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ (output/outcome) ซึ่งตางจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหวางการ
ประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report: SAR) เพื่อนําเสนอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่
เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของตนสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุมลึกสะทอนภาพที่แทจริง
ของสถาบันในทุกองคประกอบคุณภาพ 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: IQA) 

กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได
ตระหนักดีถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตปพ.ศ. 2539 
เพื่อเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 
ประการคือการใหเสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของ
สถาบัน (institutional autonomy) และความพรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจาก
ภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) 

ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี
หนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง
วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษาในการจัด
ใหมรีะบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดวยกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 33 ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนิน การของสถานศึกษา เพื่อ ให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่องและเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สถาบัน
จึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปน
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางาน
ที่เริ่มตนจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา 
ทั้งนี้  เพื่อใหการดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง 
ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่สําคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังตอไปนี้ 
1.1 สงเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใตความ

สอดคลองกับหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 



22 

 

1.2 เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปจจัยนําเขา และ
กระบวนการ ซึ่งสามารถสงเสริมและนําไปสูผลลัพธของการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม 
ประกอบดวยการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใชในป
การศกึษา 2557 

1.3.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการ
ตั้งแต การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินฯ จะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ 
เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการ
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

1.3.2 ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เปนการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึด
หลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันตองการใหคณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพ
และประเภทของกลุมสถาบัน ซึ่งเปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ 

1.4 ใหอิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

1.5 เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่กําหนดและเปนนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะ
เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. เพื่อไมใหเปนการทํางานซ้ําซอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระการทํางานของ
หนวยงาน 

2. มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่เปนกรอบสําคัญในการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษา
ตางๆ ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติ
ราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน 

กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณดังนี้ 
2.1 ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมิน

ตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจํานวนขอและ
ระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่
จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามที่ได คณะหรือ
สถาบันดําเนินการ และกรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ 
รวมกันกอนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยูระหวาง 0 - 5 
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2.2 ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมิน
เปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แต
ละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดใหมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ นําไปใชเปน
แนวทาง (guideline) ในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแตละสถาบันตามความสมัคร
ใจภายใตการกํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะ
ครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก (1) 
พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจดานการวิจัย (3) พันธกิจดานการบริการวิชาการ (4) พันธกิจ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ สําหรับการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรจะเนนพันธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ สวนพันธกิจดานอื่นๆ จะเปนการบูรณาการ
เขาไวดวยกัน หากเปนตัวบงชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา
รวมทั้งการบริหารจัดการไดทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ ที่เก่ียวของกับพันธกิจเหลานั้นไดท้ังหมด  

3. กลไกการประกันคุณภาพ ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูที่มีความสําคัญ
สงผลใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องคือ 
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบันที่จะตองใหความสําคัญและกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให
หนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ คือ การ
จัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับ
คณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ตั้งแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทํา
คูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แตที่สําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตอง
ประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงาน
รวมกันไดในทุกระดับ 

4. ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานเปน
สิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตอง
ตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลที่
สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะ
สงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุกขั้นตอนการ
ดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและ
พัฒนา 
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5. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปการศึกษา 2557 – 
2561) เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือการวางแผน (Plan) 
การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/ Study) และการเสนอแนว
ทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการ
ประเมินปกอนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน กรณีใช
ระบบเปด-ปดภาคการศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแตเดือนสิงหาคม กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษา
ตามอาเซียน 

D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือ
เดือนที่ 1 - เดือนที่ 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน - พฤษภาคม ปถัดไป หรือเดือนสิงหาคม- 
กรกฎาคม ปถัดไป) 

C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหวาง
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ของปการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดย
คณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้ง
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป
หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไวดังนี้ 
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 
2. สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้ที่ไดประกาศใชบนระบบ CHE QA 

Online และใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกปทั้งระดับหลักสูตรคณะวิชา 
และสถาบัน 

3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตรผานระบบ CHE QA Online 

4. คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองระดับคณะ 

5. คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และ
ยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ไดประเมินไปแลว 

6. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มา
จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน 

7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร คณะวิชา พรอมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผน
พัฒนาสถาบันในปการศึกษาถัดไป 
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8. ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่สถาบันแตงตั้ง (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภาสถาบัน) มา
วางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําป และแผนกลยุทธ 

9. สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE 
QA Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปการศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษาตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประกัน
คุณภาพภายในทุกปการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับ โดย 
สถาบันอุดมศึกษาเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน และสงผลการประเมินใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวาหนึ่ง
หลักสูตรหากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกัน ทั้งในระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา 

ในกรณีที่ตองการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กําหนดไวดังนี้ 

1. ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย 3 คน โดยเกินกวากึ่งหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันและอยางนอยหนึ่งคนตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

2. ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต

ละระดับการศึกษาเปนดังนี้ 
1. ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหนง

ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 
2. ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป 
3. ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการระดับศาสตราจารยขึ้นไป 
ในกรณีที่ประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาใน

ระดับสถาบัน ไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน กําหนดไวดังนี้ 

1. ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนอยางนอย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของสถาบัน 
2. ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียน

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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3. กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผู
ประเมินของสกอ.อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ.หรือท่ีสถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เปนดังนี้ 
1. ประธานกรรมการ 

1.1 ผูที่ เปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาขึ้นไปและมี
ประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา หรือ 

1.2 ผูที่มีตํ าแหนงทางวิชาการระดับผู ช วยศาสตราจารยขึ้นไป และมี
ประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาขึ้นไป 
หรือ 

2. ผูที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม 
3. กรรมการ 

3.1 กรณีเปนอาจารย ตองทําหนาที่เปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
3.2 กรณีเปนฝายสนับสนุน ตองทําหนาที่ในระดับผูอํานวยการหนวยงานขึ้นไป

มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนา

ของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลให
สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน เพื่อให
เปนไปตามขอ 36 แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558ก, 2558ข) 

การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  

เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในอีกระบบหนึ่งที่ สกอ. ใหการรับรอง และ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานิยมนําไปใช 

1. เหตุผลและความจําเปนของการจัดทํา CUPT QA ในระยะเวลา 15 ปที่ผานมา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
เปนไปตามมาตรา 47 หมวดที่ 6 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งมีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. เปน
ผูรับผิดชอบตามลําดับนั้น ไดกําหนดตัวบงชี้เพื่อประเมินสถาบันอุดมศึกษาแยกชุดกัน ซึ่งเปนภาระ
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาเปนอยางมาก โดยตัวบงชี้ของทั้ง 2 หนวยงานในป พ.ศ. 2557 ก็ยังคงแยก
ชุดกัน นอกจากนี้ตัวบงชี้ยังไมสะทอนคุณภาพตามบริบทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความหลากหลาย 
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) จึงมีมติแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาตัวบงชี้การประกัน
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คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2556 เพื่อ
พัฒนาตัวบงชี้ที่เหมาะสม  

กอปรกับเมื่อพิจารณาความในมาตรา 48 ใน พรบ.การศึกษาแหงชาติฯที่ระบุวา “...
การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง......และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” ทปอ. และ ทอมก. จึงเห็นควรกําหนด
เกณฑการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพภายในที่สอดคลองกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาในกลุม
ของ ทปอ. และ ทอมก และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกเปนชุดเดียวกันเพื่อใชประโยชน
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาไดมากท่ีสุดและเปนภาระตอสถาบันอุดมศึกษาอยางสมเหตุสมผล  

นอกจากนี้ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) 
เรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
กําหนดใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน คณะทํางานฯ จึงไดพิจารณาจัดทําเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ครอบคลุมทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน และรวมเรียกวา Council of the University 
Presidents Quality Assurance (CUPT QA)  

ทั้งนี้ ทปอ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 21 ธันวาคม 2557 และ ทอมก ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 ไดมีมติอนุมัติใหสถาบันอุดมศึกษาใน ทปอ. และ 
ทอมก ใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ที่คณะทํางานฯไดพัฒนาขึ้นโดยหวังใหเกิด
การบูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกเปน
ชุดเดียวกันภายใตบทบาทที่ตางกัน เพื่อสถาบันอุดมศึกษาไดลดภาระที่เกิดจากการทํางานซ้ําซอน 
และไดใชเกณฑที่คํานึงถึงแนวทางของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx) มุงสูการดําเนินการตามแนว EdPEx 
อยางเต็มรูปแบบตอไป 

2. โครงสรางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ใหความสําคัญการ
ประกันคุณภาพซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”และ “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก” ภายใตความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเมื่อพิจารณาจากหลักการของการ
ดําเนินการประกันคุณภาพที่มีการดําเนินการทั่วไป การดําเนินการประกันคุณภาพภายในดําเนินการ
ประเมินแบบ 1st party assessment หรืออีกนัยหนึ่งคือการดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง ๆ 
เอง สวนการรับการประเมิน/การรับรองคุณภาพจากภายนอกเปนแบบ 3rd party assessment หรือ
อีกนัยหนึ่ งคือหนวยงานที่ ไมมีส วนไดสวนเสียอันเปนผลเนื่องมาจากการดําเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ และเปนการประเมินโดยเกณฑชุดเดียวกันสําหรับการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพจากภายนอกตามจุดเนนของสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งๆ  

สําหรับ 2nd party assessment เปนการประเมินโดยผูใชผลิตภัณฑจาก
กระบวนการโดยตรง ซึ่งในกรณีของสถาบันอุดมศึกษาจะใชไดกับพันธกิจดานการวิจัยและบริการ
วิชาการ แตในพันธกิจดานการเรียนการสอนนั้นมีผูรับบริการตรงคือ นักศึกษา ผูใชประโยชนจาก
ความรูและทักษะในตัวบัณฑิต คือผูใชบัณฑิต ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการตามนโยบาย
ของแผนพัฒนาบุคลากรของประเทศที่ถูกถอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งใน 1st 
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party assessment การประเมินตามเกณฑที่มีลักษณะเปนแนวทางจะครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
เหลานี้แลวในเกณฑตางขอกันหรือขอเดียวกันขึ้นอยูกับระดับของเกณฑ 

3. สรุประบบประกันคุณภาพ CUPT QA สามารถสรุปได 5 ประเด็น ดังตอไปนี้ 
3.1 สถาบันอุดมศึกษาและแหง จะจัดใหมีการประกันคุณภาพ ดังแผนภาพในรูปที่1  

3.1.1 ระดับหลักสูตร แบงเปน 2 องคประกอบ ไดแก 
3.1.1.1 องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน - ทุกหลักสูตรตอง

ดําเนินการตามประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ทุกป (ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
หรือ พ.ศ. 2558) 

3.1.1.2 องคประกอบที่ 2 เกณฑพัฒนา ใชแนวทางของ ASEAN 
University Network Quality Assurance (AUN-QA) หรือแนวทางอื่นที่เปนที่ยอมรับในระดับ
สากลตามความเหมาะสมเชน AACSB, ABET เปนตน โดยทุกหลักสูตรตองไดรับการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรอยางนอย 1 ครั้งในรอบ 5 ป ในกรณีรอบระยะเวลาหลักสูตรเกิน 4 ป เชน 5 ปใหมีการ
ประเมินอยางนอย 1 ครั้งในรอบ 6 ป 

3.1.2 ระดับคณะและสถาบัน ประเมินองคประกอบที่ 1 : โครงรางองคกร (ตาม
แนวทาง EdPEx) โดยใช CUPT Indicators ภายใตกรอบแนวคิดของ EdPEx เพื่อการพัฒนาสูการ
ประเมินภายใตกรอบ EdPEx อยางเต็มรูปแบบตอไป และมีรอบระยะเวลาประเมิน สําหรับทุกคณะ/
สถาบัน คือ กรณีใช CUPT Indicators ตองรับการประเมินคุณภาพทุกป สําหรับกรณีใช EdPEx เต็ม
รูปแบบตองรับการประเมินคุณภาพอยางนอย 1 ครั้งในรอบ 5 ป 

 
แผนภูมทิี ่2 แนวคิดระบบประกันคุณภาพ CUPT QA 

ทีม่า : คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปการศึกษา 2558-2560 
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3.2 สถาบันอุดมศึกษาที่เปนสมาชิก ทปอ. รวมกันพิจารณากรอบเวลาการติดตาม/
ประเมิน/ทวนสอบเพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการทํางานรวมกัน 

3.3 ทปอ. สงเสริม และสนับสนุนการสรางผูประเมินระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑที่กําหนดในชวงตน ถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ สกอ.สูการนําไปใชเปนหนึ่งใน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของประเทศตอไป 

3.4 สกอ. ดูแล สงเสริม และสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานดาน
ประกันคุณภาพ และพิจารณาใชประโยชนจากการถอดบทเรียนของระบบประกันคุณภาพ CUPT QA 

3.5 หนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวย สภาวิชาชีพ สกอ. และสมศ. ประชุมรวมกัน
เพื่อวางแนวทางการติดตาม/ทวนสอบ/รับรอง ผลการดําเนินงานในระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบันตาม
ระบบที ่CUPT QA กําหนด 

ทุกมาตรฐานในระดับสากลไมวาจะเปน AUN-QA ABET AACSB ฯลฯ สามารถ
บูรณาการภายใตกรอบ EdPEx เนื่องจากมีฐานคิดเชิงระบบและมุงเนน Learning Outcome 
เชนเดียวกัน 

4. กระบวนการการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพ CUPT 
QAการตรวจประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพ CUPT QA แบงออกเปน 3 ระดับดวยกันคือ 
การตรวจประเมินระดับหลักสูตร การตรวจประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา และการตรวจ
ประเมินระดับสถาบัน 

4.1 การตรวจประเมินระดับหลักสูตร 
4.1.1 รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 

ทุกหลักสูตรดําเนินการประเมิน องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ทุกป 

ทุกหลักสูตรดําเนินการตรวจประเมินเพื่อการพัฒนาตามเกณฑ AUN-QA 
ระดับหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยทุกหลักสูตรจะตองไดรับการประเมินอยางนอย 1 
ครั้งในรอบ 5 ป 

ควรดําเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและมีผลการตรวจฯ อยาง
นอย 1 เดือน กอนการตรวจฯ ระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 

 
4.1.2 องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 

4.1.2.1 กลุมหลักสูตรที่มีกําหนดตรวจประเมินตามเกณฑ AUN-QA 
ระดับหลักสูตรในรอบปการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 2 
คน ประกอบดวยประธาน (Lead Assessor) 1 คน กรรมการอยางนอย 1 คนทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดของ
หลักสูตร โดยมีจํานวนผูประเมินที่มาจากภายนอกคณะหรือหนวยงานเทียบเทาที่หลักสูตรสังกัดอยู
อยางนอยรอยละ 50 และอยางนอยหนึ่งคนควรมีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรงหรือใกลเคียงหรือเกี่ยวของ
กับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 
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ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเปนผูประเมินที่ขึ้นบัญชี
ผูประเมินระบบ CUPT QA ของ ทปอ./ทอมก หรือเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรที่ ทปอ. 
เห็นชอบ 

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ (Lead Assessor) เปนผู
ประเมินจากภายนอกหลักสูตรไมมีสวนไดสวนเสียกับหลักสูตรที่รับประเมิน และเคยมีประสบการณ
ในการบริหารจัดการหลักสูตรมากอน 

คณะที่เปนเจาของหลักสูตรที่รับการประเมินเปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ 

ใหคณะกรรมการชุดนี้สอบทานตามองคประกอบที่ 1 และ
ตรวจประเมินในสวนที่ 

ดําเนินการตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร หากตองการ
ให สกอ.เผยแพรหลักสูตร ใหดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

 
4.1.2.2 กลุมหลักสูตรที่ไมมีกําหนดตรวจประเมินตามเกณฑ AUN-QA 

ระดับหลักสูตร ในรอบปการศึกษา(ในกรณีที่สถาบันไมมีระบบสอบทานหรือ monitoring system 
สําหรับหลักสูตรที่ยังไมถึงรอบการประเมินตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร) 

คณะกรรมการประเมินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยาง
นอย 2 คน 

ประธาน (Lead Assessor) เปนผูประเมินจากภายในสถาบัน
ที่อยูนอกสังกัดคณะที่เปนเจาของหลักสูตรที่รับการประเมิน สวนผูประเมินอีก 1 คน เปนผูประเมิน
จากภายในคณะที่เปนเจาของหลักสูตรที่รับการประเมิน แตตางหลักสูตร 

ผูประเมินทุกคนตองเปนหรือเคยเปนผูรับผิดชอบหลักสูตร
หรืออาจารยประจําหลักสูตร 

คณะที่เปนเจาของหลักสูตรที่รับการประเมินเปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติโดยรวมของกรรมการแตละคน เชน ความรู ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณในการตรวจฯ เปนตน 

ให คณะกรรมกา รชุ ดนี้ ต ร ว จปร ะ เ มิ นหลั ก สู ต ร ตาม
องคประกอบท่ี 1 โดยคณะกรรมการ 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเปนหลักสูตรใน
สาขาวิชาเดียวกัน เชนหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

หากสถาบันมีกลไกกํากับดูแลการดําเนินงานตามองคประกอบ
ที่ 1 ซึ่งจะเปนความรับผิดชอบในระดับสถาบันหนึ่ง ๆ คณะกรรมการประเมินทําหนาที่ประเมินตาม
แนวทาง AUN-QA เทานั้น ทั้งนี้ตองผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

4.1.3 รายงานการประเมินตนเอง 
ทุกหลักสูตรรายงานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานของป

การศึกษาที่ตรวจประเมินและจัดสงใหกรรมการประเมินกอนกําหนดการประเมินอยางนอย 15 วัน 
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สําหรับหลักสูตรที่มีกําหนดตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร ให
รายงานการประเมนิตนเองตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร โดยใชขอมูลอยางนอย 3 ป ยอนหลัง 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาอยางนอย 3 รุน และจัดสงใหกรรมการประเมินกอนกําหนดตรวจ
อยางนอย 15 วัน 

สําหรับหลักสูตรที่ไมมีกําหนดตรวจประเมิน และไมเคยเขารับการตรวจ
ประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร ใหรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN-QA โดยรายงาน
ขอมูลเทาที่ไดดําเนินการตามเกณฑ และสรุปเปน Program Profile เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ
สาระสําคัญของหลักสูตรสูสาธารณะ 

สําหรับหลักสูตรที่ไมมีกําหนดตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร 
แตเคยเขารับการตรวจประเมินตามเกณฑ AUN-QA มากอน ใหปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ขอแนะนําเม่ือครั้งรับการประเมิน และปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN-QA และ
ปรับ Program Profile ใหทันสมัยเพื่อเผยแพร/ประชาสัมพันธสาระสําคัญของหลักสูตรสูสาธารณะ 

เอกสารรายงานและหลักฐานประกอบอาจอยูในรูปแบบของสื่ออิเล็กโทร
นิกสได  

4.1.4 ขั้นตอนการตรวจประเมิน 
สําหรับหลักสูตรที่มีกําหนดตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร ให

ดําเนินการตามรูปแบบของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยใชเวลา 2 วันครึ่ง
ประกอบดวย พิธีเปด (Opening Meeting) การนําเสนอผลการดําเนินงานของหลักสูตร การตรวจ
เอกสาร การสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย 6 กลุม ไดแก ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน
นิสิต/นักศึกษา ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต การเยี่ยมชมสถานที่ การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องตน
ดวยวาจาที่เนนการเสนอจุดแข็งและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของหลักสูตร (Closing Meeting) 

สําหรับหลักสูตรที่ไมมีกําหนดตรวจ AUN-QA ระดับหลักสูตร จะรับการ
ตรวจประเมินองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ซึ่งเปนการตรวจประเมินเชิงวิเคราะหเอกสาร 
(Desktop Assessment) เทานั้น ไมมีการเขาเยี่ยมพ้ืนที ่(Site Visit) 

4.1.5 รายงานผลการตรวจประเมิน 
ใหหลักสูตรที่ “ผาน” การประเมินองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

รายงานวันที่คณะกรรมการประเมินฯ แจงผลการประเมิน และรายนามคณะกรรมการประเมินฯ 
เผยแพรสูสาธารณะ  

สําหรับหลักสูตรที่ไดรับการประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร ในรอบป
การศึกษา ใหรายงานผลการประเมินตามรูปแบบของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาอังกฤษ) 
โดยมีการเสนอจุดแข็งและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของหลักสูตรรวมทั้งคะแนนการประเมินทั้งใน
ภาพรวมและเฉพาะแตละเกณฑ ทั้งเกณฑหลักและเกณฑยอย ทั้งนี้ควรจัดทํารายงานผลการตรวจ
ประเมินใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดการตรวจฯ 

4.1.6 การสงรายงานการตรวจประเมินตอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ทุกหลักสูตรรายงานผลตามองคประกอบที่ 1 และสงรายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร พรอมทั้งขอมูลพื้นฐาน (CDS) ผานระบบ CHE-QA Online 
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4.1.7 การเผยแพรสาระสําคัญสูสาธารณะ นําเสนอโพรไฟลของหลักสูตร 
(Program Profile) ที่แสดงสาระสําคัญ จากรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร เพื่อการประชาสัมพันธและเผยแพร ในเว็บไซตของภาควิชาหรือคณะ โดยระบุวันที่ลาสุดที่
หลักสูตร “ผาน” การประเมินผลตามองคประกอบที ่1 กํากับมาตรฐาน 

4.2 การตรวจประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา ที่มีการจัดการเรียนการ
สอน (CUPT Indicators) 

4.2.1 รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน ทุกป และควรดําเนินการตรวจประเมิน
และมีผลการตรวจฯ อยางนอย 1 เดือน กอนการตรวจฯ ระดับสถาบัน  

4.2.2 องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 
คณะกรรมการประเมินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 3 คน 

ประกอบดวยประธาน 1 คน กรรมการอยางนอย 2 คนทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของคณะหรือหนวยงาน
เทียบเทา โดยมีจํานวนผูประเมินที่มาจากภายนอกคณะหรือหนวยงานเทียบเทาอยางนอยรอยละ 50 

ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเปนผูประเมินที่ขึ้นบัญชีผูประเมิน
ระบบ CUPT QA ของทปอ./ทอมก หรือเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรที่ ทปอ. เห็นชอบและมี
ประสบการณในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาดวยระบบเดิมของ สกอ.หรือ สมศ. หรือระบบ
อื่นๆ มากอน 

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกคณะหรือ
หนวยงานเทียบเทา ที่ดํารงตําแหนงรองคณบดีหรือตําแหนงเทียบเทาขึ้นไป ทั้งผูที่เคยดํารงตําแหนง
ในอดีตและผูที่ดํารงตําแหนงในปจจุบัน 

คณะที่รับการประเมินเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
4.2.3 รายงานการประเมินตนเอง 

จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑการประกันคุณภาพของ 
CUPT Indicators ระดับคณะ 

จัดสงรายงานการประเมินตนเองใหแกคณะกรรมการประเมินภายใน 15 
วันกอนการตรวจฯ 

4.2.4 ขั้นตอนการตรวจประเมิน 
ใชเวลาไมนอยกวา 2 วัน ประกอบดวย พิธีเปด (Opening Meeting) 

การนําเสนอผลการดําเนินงานของคณะหรือหนวยงานเทียบเทา การตรวจเอกสาร การสัมภาษณผูมี
สวนไดสวนเสีย การเยี่ยมชมสถานที่ การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องตนดวยวาจาที่เนนการเสนอ
จุดแข็งและขอเสนอแนะตามขอเท็จจริงที่พบ (facts & findings) เพื่อผูรับการประเมินสามารถ
พิจารณาใชอยางเหมาะสมและนําไปสูการพัฒนา หรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของคณะหรือ
หนวยงานเทียบเทา (Closing Meeting) 

4.2.5 รายงานผลการตรวจประเมิน 
มีการเสนอจุดแข็งและขอเสนอแนะเพื่อตามขอเท็จจริงที่พบ (facts & 

findings) เพื่อผูรับการประเมินสามารถพิจารณาใชอยางเหมาะสมและนําไปสูการพัฒนาของคณะ
หรือหนวยงานเทียบเทาหรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งคะแนนการประเมินของแตละตัวบงชี้ 
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ตลอดจนควรสรุปใหเห็นภาพรวมของคณะหรือหนวยงานเทียบเทาจุดเนนของคณะหรือหนวยงาน
เทียบเทา ประสิทธิภาพของการดําเนินงานในคณะหรือหนวยงานเทียบเทา ผลลัพธของผลผลิตตางๆ 
ตามพันธกิจของคณะหรือหนวยงานเทียบเทา ทั้งนี้ควรจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการตรวจฯ 

4.2.6 การสงรายงานผลการตรวจประเมินตอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สงรายงานพรอมทั้งขอมูลพื้นฐาน (CDS) ผานระบบ CHE-QA Online ภายใน
ระยะเวลาที ่สกอ.กําหนด 

4.3 การตรวจประเมินระดับสถาบัน (CUPT Indicators) 
4.3.1 รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน ทุกป 
4.3.2 องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 5 คน 
ประกอบดวยประธาน 1 คน กรรมการอยางนอย 4 คน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของสถาบันโดยมีจํานวนผู
ประเมินที่มาจากภายนอกสถาบันอยางนอยรอยละ 50 

ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเปนผูประเมินที่ขึ้นบัญชีผูประเมิน
ระบบ CUPT QA ของ ทปอ./ทอมก หรือเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรที่ ทปอ. เห็นชอบและมี
ประสบการณในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาดวยระบบเดิมของ สกอ.หรือ สมศ. หรือระบบ
อื่นๆ ในระดับคณะหรือเทียบเทาข้ึนไปมากอน 

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบัน ที่
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีขึ้นไป ทั้งผูที่เคยดํารงตําแหนงในอดีตและผูที่ดํารงตําแหนงในปจจุบัน 

สถาบันที่รับการประเมินเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
4.3.3 รายงานการประเมินตนเอง 

จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑการประกันคุณภาพของ 
CUPT Indicators ระดับสถาบัน 

จัดสงรายงานการประเมินตนเองใหแกคณะกรรมการประเมินภายใน 15 
วันกอนการตรวจฯ 

4.3.4 ขั้นตอนการตรวจประเมิน 
ใชเวลาไมนอยกวา 3 วัน ประกอบดวย พิธีเปด (Opening Meeting) 

การนําเสนอผลการดําเนินงานของสถาบัน การตรวจเอกสาร การสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย การ
เยี่ยมชมสถานที่ การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องตนดวยวาจาที่เนนการเสนอจุดแข็งและ
ขอเสนอแนะตามขอเท็จจริงที่พบ (facts & findings) เพื่อผูรับการประเมินสามารถพิจารณาใชอยาง
เหมาะสมและนําไปสูการพัฒนา หรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน (Closing Meeting) 

4.3.5 รายงานผลการตรวจประเมิน 
มีการเสนอจุดแข็งและขอเสนอแนะตามขอเท็จจริงที่พบ (facts & 

findings) เพือผูรับการประเมินสามารถพิจารณาใชอยางเหมาะสมและนําไปสูการพัฒนาของสถาบัน
หรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งคะแนนการประเมินของแตละตัวบงชี้ ตลอดจนควรสรุปใหเห็น
ภาพรวมของสถาบัน จุดเนนของสถาบันประสิทธิภาพของการดําเนินงานในคณะและสถาบัน ผลลัพธ
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ของผลผลิตตางๆ ตามพันธกิจของสถาบัน ทั้งนี้ควรจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการตรวจฯ 

ทั้งนี้หากสถาบันจําเปนตองใชคะแนนการประเมินภาพรวมเพื่อแจงตอ 
ก.พ.ร. (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ใหคณะกรรมการประเมินสรุปคะแนนภาพรวม
ของสถาบันเพื่อใชในการรายงานตอไป 

4.3.6 การสงรายงานผลการตรวจประเมินตอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สงรายงานพรอมทั้งขอมูลพื้นฐาน (CDS) ผานระบบ CHE-QA Online ภายใน
ระยะเวลาที ่สกอ.กําหนด (ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย, 2559) 

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ  (EdPEx) 

เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในอีกระบบหนึ่งที่ สกอ. ใหการรับรอง และ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานิยมนําไปใช 

1. ลักษณะของเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 
เกณฑ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) เปนเกณฑที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะอนุกรรมการทํางานขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ แปลงมาจากเกณฑ Baldrige Criteria for Performance 
Excellence 2013-2014 และ Baldrige Excellence Framework 2015-2016 ของสหรัฐอเมริกา 
เพื่อใหเหมาะสมกับบริบทของการศึกษาไทย และสถาบันการศึกษาสามารถใชเปนกรอบในการพัฒนา
เพื่อกาวสูความเปนสถาบันชั้นเลิศในระดับนานาชาติ 

สถาบันการศึกษา คือหนวยงานที่ใชเกณฑนี้ อาจหมายรวมถึงมหาวิทยาลัย วิทยา
เขต คณะวิชาสวนงานและหนวยงานที่เทียบเทาคณะวิชา สามารถใชกรอบคําถามในเกณฑนี้เพื่อ
ประเมินตนเอง และคนหาโอกาสในการพัฒนา วางแผนเพื่อการปรับปรุงระบบการดําเนินงานและทํา
ใหผลลัพธดีขึ้นตามเปาหมายที่สถาบันตองการ โดยไมขึ้นกับขนาด ลักษณะของสถาบัน ระดับพัฒนา 
หรือคะแนนจากการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก และเมื่อสถาบันพัฒนาจนมีความพรอม
ตามเกณฑของ สกอ. ก็สามารถขอใหทีมผูทรงคุณวุฒิของ สกอ. เขาตรวจประเมินเพื่อยืนยันระดับ
การพัฒนาขององคกร และใหขอมูลปอนกลับ เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบันตอไป 

เกณฑ EdPEx สรางพลังใหสถาบันการศึกษา ไมวาจะมีขนาดใด หรือมีหลักสูตรและ
บริการประเภทใดใหบรรลุเปาหมาย ทําใหการเรียนรูของนักศึกษาดีขึ้น ปรับปรุงผลการดําเนินการทุก
ดานและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน โดยทําใหแผน กระบวนการการตัดสินใจ บุคลากร 
ระบบปฏิบัติการ และผลลัพธมีความสอดคลองกัน การนําเกณฑนี้ไปใชชวยใหสามารถประเมินได
อยางรอบดานวาขณะนี้สถาบันอยูในตําแหนงใด และตองการมุงไปที่ใด เกณฑชวยใหมีเครื่องมือใน
การตรวจสอบระบบบริหารงานทุกภาคสวน พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ โดยคํานึงถึง
ภาพโดยรวมของสถาบัน เกณฑ EdPEx เปนชุดของคําถามเกี่ยวกับเรื่องสําคัญ 7 ดานในการบริหาร
และดําเนินงานของสถาบัน ไดแก 

1.1 การนําองคการ  
1.2 กลยุทธ  
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1.3 ลูกคา  
1.4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  
1.5 บุคลากร  
1.6 ระบบปฏิบัติการ  
1.7 ผลลัพธ 
คําถามเหลานี้ผูกโยงกันเปนกรอบการบริหารผลการดําเนินการที่บูรณาการกันเปน

หนึ่งเดียว การตอบคําถามเหลานี้ชวยใหสถาบันจัดการเรื่องทรัพยากรใหสอดคลองกัน คนหาจุดแข็ง 
และโอกาสพัฒนา ปรับปรุงการสื่อสาร การเพิ่มผลผลิต และความมีประสิทธิผล รวมทั้งบรรลุ
เปาประสงคเชิงกลยุทธ ทายที่สุดแลว สถาบันจะรุดหนาสูความเปนเลิศโดย 1) สงมอบคุณคาที่ดีขึ้น
อยางตอเนื่องใหกับผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน และผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งสงผลใหเกิดคุณภาพการศึกษาและ
ความยั่งยืนขององคการ 2) ปรับปรุงประสิทธิผลการดําเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน 3) 
มีการปรับปรุงและเกิดการเรียนรูของสถาบัน และ 4) สมาชิกทุกคนในสถาบันมีการเรียนรูและพัฒนา 

2. ประโยชนของเกณฑในระดับประเทศ เกณฑ EdPEx มีบทบาทที่สําคัญ 3 ดานใน
การทําใหประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันที่ดีขึ้น 

2.1  เกณฑชวยปรับปรุงวิธีการดํา เนินงานของสถาบันการศึกษา เพิ่มขีด
ความสามารถ และผลลัพธใหดีขึ้น 

2.2  เกณฑชวยกระตุนใหเกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
ระหวางสถาบันตางๆ ในประเทศ 

2.3 เกณฑเปนเครื่องมือที่สรางความเขาใจและบริหารจัดการผลการดําเนินการของ
สถาบัน ชี้แนะแนวทางการจัดทําแผนกลยุทธ และเปดโอกาสการเรียนรู 

3. คุณลักษณะของเกณฑ EdPEx ประกอบดวย 
3.1 มุงเนนผลลัพธ เกณฑ EdPEx มุงเนนผลลัพธในเรื่องหลักๆ เกี่ยวกับการเรียนรู

ของผูเรียน กระบวนการผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน บุคลากร การนําองคการและการกํากับดูแล รวมถึง
งบประมาณ การเงินและตลาด การรวมตัววัดเหลานี้มาประกอบกันทําใหมั่นใจไดวากลยุทธของ
สถาบันมีความสมดุล โดยไมละเลยผูมีสวนไดสวนเสียบางกลุม วัตถุประสงค หรือเปาประสงคทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวที่สําคัญอยางไมเหมาะสม 

3.2 ไมกําหนดวิธีการและปรับใชใหเหมาะสมได เกณฑ   EdPEx ไมไดกําหนดวิธีการ
วาสถาบันจะตองมโีครงสรางองคการอยางไร ไมไดระบุวาสถาบันจะตองมีหนวยงานดานการวางแผน 
ดานจริยธรรม พัฒนาคุณภาพ หรือหนวยงานอื่นๆ เกณฑไมไดระบุใหสถาบันบริหารหนวยงานตางๆ 
ดวยวิธีเดียวกัน และยอมใหสถาบันเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดเพื่อกระตุนการพัฒนา เชน 
Plan-Do-Study-Act (PDSA) balanced scorecard หรือศึกษาเกณฑการประกันคุณภาพดวย
ตนเอง (accreditation self-studies) 

3.3 มุงเนนที่ความตองการของสถาบันการศึกษา เกณฑ EdPEx ใหความสําคัญกับ
การเรียนรูของผูเรียน โดยตระหนักถึงความแตกตางในดานพนัธกจิ บทบาท และหลักสูตรของสถาบัน
ตางๆ เกณฑนี้มองวาผูเรียนเปนลูกคาที่สําคัญ แตในขณะเดียวกันสถาบันอาจมีลูกคากลุมอื่น (เชน 
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ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต ผูใชผลงานวิจัย) ดวยแนวคิดความเปนเลิศในเกณฑการศึกษานี้ มีองคประกอบ 
3 สวน ไดแก 

3.3.1 กลยุทธการประเมินที่ไดผานการกลั่นกรองและใชไดผลอยางดีในทาง
ปฏิบัติ 

3.3.2 การปรับปรุงตัววัดและตัวบงชี้หลักตอเนื่องทุกป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดาน
การเรียนรูของผูเรียน และผลลัพธตามพันธกิจอ่ืน 

3.3.3 ความเปนผูนําที่เปนที่ประจักษในดานผลการดําเนินการและการปรับปรุง 
เมือ่เทียบเคียงกับสถาบัน/องคการที่ดําเนินการในลักษณะคลายคลึงกัน หรือคาเทียบเคียงที่เหมาะสม 

3.4 สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพื่อใหเปาประสงคสอดคลองไปในทางเดียวกันทั้ง
สถาบัน เกณฑ EdPEx สรางความสอดคลองไปในทางเดียวกันทั้งสถาบันจากตัววัดที่ไดมาจาก
กระบวนการและกลยุทธของสถาบันที่มีการเชื่อมโยงและเสริมซึ่งกันและกัน ตัววัดเหลานี้ผูกโยง
โดยตรงกับคุณคาในมุมมองของผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย และกับผลการ
ดําเนินการโดยรวม ดังนั้นการใชตัววัดเหลานี้ จึงเปนกรอบที่ทําใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินไปในทิศทาง
เดียวกันอยางตอเนื่องโดยลดความจําเปนที่จะตองกําหนดวิธีปฏิบัติโดยละเอียด ลดการรวมศูนยการ
ตัดสินใจ หรือลดกระบวนการจัดการที่ซับซอนเกินไป ดังนั้นตัววัดเหลานี้จึงเปนทั้งเครื่องมือในการ
สื่อสาร และเปนวิธีการถายทอดผลการดําเนินการที่สถาบันตองการไปสูการปฏิบัติอยางคงเสนคงวา 
ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันนี้ ทําใหมั่นใจวาสถาบันมีจุดมุงหมายที่แนชัดและเปนที่รับรูทั่ว
ทั้งองคการ ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนความคลองตัวการสรางนวัตกรรม และการกระจายอํานาจใน
การตัดสินใจ 

3.5 สนับสนุนการตรวจประเมินที่เนนเปาประสงค เกณฑและแนวทางการให
คะแนน ประกอบดวยระบบการตรวจประเมินซึ่งแยกเปน 2 สวน การใชเกณฑเพื่อประเมินตนเอง 
ชวยใหสถาบันเห็นภาพคราวๆ ของจุดแข็งและโอกาส พัฒนาจากการตอบคําถามตามขอกําหนดตางๆ 
17 หัวขอ ซึ่งเนนที่ผลการดําเนินการ ตามระดับพัฒนาการอยางตอเนื่องของกระบวนการและผลลัพธ
ของการดําเนินการ (แนวทางการใหคะแนน) 

ดวยเหตุนี้การตรวจประเมินตามเกณฑ EdPEx จึงนําไปสูการปรับปรุง ผลการ
ดําเนินการอยางจริงจังในทุกดาน เครื่องมือนี้ใหประโยชนในการบริหารจัดการมากกวาวิธีการทบทวน
ผลการดําเนินการตามวิธีการอื่นๆ และสามารถปรับใชไดกับกลยุทธ ระบบการจัดการ และองคการ
หลากหลายประเภท (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559) 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาโดยสภาวิชาชีพ 

นอกจากระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองดําเนินการ
แลว สถาบันที่เปดหลักสูตรทางดานวิชาชีพทางการแพทยตองดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับวิชาชีพดวยโดยมีสภาวิชาชีพของแตละวิชาชีพดําเนินการ อยางไรก็ตามสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพท่ีไดรับรองจากสภาวิชาชีพแลวสามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยของตนเพื่อยกเวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระบบอื่นตาท่ี สกอ. กําหนดได 
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การประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคนิคการแพทย) โดยสภาเทคนิคการแพทย  

จากการศึกษาเกณฑการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) และ
เกณฑการรับรองสถาบันการศึกษา พ.ศ. 2559 พบวามีการกําหนดเกณฑการพิจารณาดังนี้ 

1. เกณฑการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) ซึ่งพิจารณา 2 
องคประกอบคือโครงสรางหลักสูตร และองคกรและการบริหาร 

2. เกณฑการพิจารณาความเหมาะสมของสถาบันการศึกษาที่จะเปดดําเนินการสอน
ใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) สําหรับปแรกของการเปดสอน ซึ่งพิจารณา 4 
องคประกอบไดแก องคกรและการบริหาร อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน การจัดการเรียนการ
สอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

3. เกณฑการพิจารณาความเหมาะสมของสถาบันการศึกษาที่เปดดําเนินการสอนใหม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) ในปที่ 2-4 ซึ่งพิจารณา 4 องคประกอบไดแก 
องคกรและการบริหาร อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

4. เกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาที่เปดดําเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (เทคนิคการแพทย) ที่มีการปรับปรุงหลักสูตร (สถาบันเกา) และสถาบันใหมที่มีผลการสอบขึ้น
ทะเบียน ซึ่งสถาบันที่ขอการรับรองจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

4.1 มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) (มคอ.2) มีรายละเอียดของ
รายวิชา และแผนการสอน (มคอ.3) มีรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) มีรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) 
ครบทุกรายวิชาและมีรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) หลังสิ้นสุดปการศึกษา และมี
การนําผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนา ไดผลเห็นชัดเปนรูปธรรม 

4.2 มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
4.3 อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตร 

ผูบริหารระดับคณะวิชา หัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทาที่รับผิดชอบหลักสูตรโดยตรงมีคุณสมบัติตาม
สภาเทคนิคการแพทยกําหนด 

4.4 มีผลการสอบข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผานมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 (คิดจากผลการสอบ 3 ครั้ง ใน 1 รอบปการศึกษา ในกรณีสถาบันเกาใชผลการ
สอบเฉลี่ยยอนหลังไดถึง 3 ป) หากสถาบันใดมีผลการสอบขึ้นทะเบียนฯ นอยกวารอยละ 60 ให
สถาบันนั้นจัดทําแผนพัฒนา เสนอตอสภาเทคนิคการแพทยภายใน 60 วัน เพื่อรับการตรวจติดตาม
จากสภาเทคนิคการแพทยตามแบบ สทนพ.61.004 ทุกป 

สําหรับองคประกอบในการพิจารณาประกอบดวย เกณฑสําคัญ (คะแนนเต็ม 120 
คะแนน คิดน้ําหนักรอยละ 60) พิจารณา 2 องคประกอบคือ การผลิตบัณฑิต (100 คะแนน) และการ
วิจัย (20 คะแนน) และเกณฑทั่วไป (คะแนนเต็ม 120 คะแนน คิดน้ําหนักรอยละ 40) พิจารณา 6 
องคประกอบคือ การผลิตบัณฑิต (30 คะแนน) การวิจัย (10 คะแนน) การบริการวิชาการ (10 
คะแนน) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม (10 คะแนน) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
(20 คะแนน) และการบริหารจัดการ (40 คะแนน) 
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5. เกณฑมาตรฐานแหลงฝกงาน 
5.1 จัดใหมีการฝกงานอยางครอบคลุมทุกแขนงหรือกลุมวิชา ไดแก งานเคมีคลินิก 

โลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร คลินิกและปรสิตวิทยา จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุมกันวิทยา วิทยาศาสตร
การบริการโลหิต หองปฏิบัติการแผนกผูปวยนอก (ถามี) และการเจาะเลือด ในหองปฏิบัติการเทคนิค
การแพทยของสถาบันการศึกษา โรงพยาบาลของรัฐ หนวยบริการของรัฐ หรือสถานพยาบาลตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล ตามที่สภาเทคนิคการแพทยกําหนด โดยอาจจัดฝกงานใน
หองปฏิบัติการมากกวา 1 แหง 

5.2 แหลงฝกไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการระดับชาติหรือสากล 
ไดแก LA, ISO 15189, CAP, Hospital Accreditation (HA) ขั้น 3 หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่สภา
เทคนิคการแพทยใหการรับรอง 

5.3 มีผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยประจําหองปฏิบัติการ 
5.4 มีระบบความปลอดภัยในการทํางานทางหองปฏิบัติการ (laboratory safety) 
5.5 มชีั่วโมงฝกงานรวมอยางนอย 350 ชั่วโมงตลอดหลักสูตร 

6. รายการเครื่องมือพื้นฐานสําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) 
ซึ่งกําหนดใหมีหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยที่เหมาะสม มีความปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ เครื่องใช
เพียงพอ ทันสมัยและพรอมใช โดยมีสัดสวนวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑตอจํานวนนักศึกษาขณะเรียน
ปฏิบัติการขั้นต่ํา 32 รายการ (สภาเทคนิคการแพทย, 2559) 

การประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโดยแพทยสภา  

จากการศึกษาประกาศแพทยสภาที่  36/2555 เรื่อง เกณฑวาดวยการขอเปด
ดําเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปนไปตามขอบังคับแพทยสภา วาดวยกระบวน
วิธีพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทยตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตพ.ศ. 2547 
พบวามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงคจะขอเปดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ตองมีคุณสมบัติ มีความพรอมในการจัดการศึกษา และมีทรัพยากรดานตางๆครบถวนตาม
หัวขอตอไปนี้ 

1. คุณสมบัติของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่ขอเปดดําเนินการหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 

2. อาจารย 
3. การรับนักศึกษา 
4. หลักสูตร 
5. ความพรอมในการจัดการศึกษาระดับเตรียมแพทย 
6. ความพรอมในการจัดการศึกษาระดับปรีคลินิก 
7. ความพรอมในการจัดการศึกษาระดับคลินิก 
8. ระบบการดูแลนักศึกษา/ระบบอาจารยที่ปรึกษา 
9. อาคารสถานที่สําหรับการจัดการเรียนการสอน 
10. หอพักนักศึกษา สวัสดิการ สโมสร สถานที่สําหรับกีฬาและสันทนาการ 
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11. หองสมุด/สื่อสารสนเทศ 
12. การบริหารจัดการ 
13. แหลงเงินงบประมาณ 
14. บุคลากรปฎิบัติงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
15. การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสถาบัน (ตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพภายในทุกป และภายนอกทุก 5 ป โดยเปนไปตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) (แพทย
สภา, 2547, 2555) 

การประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โดยสภาเภสัชกรรม  

จากการศึกษาขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรใน
วิชาเภสัชศาสตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันตาง ๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปน
สมาชิก พ.ศ. 2556 พบวาสถาบัน ที่สภาเภสัชกรรมจะใหการรับรองจะตองมีรายละเอียดในประเด็น
ตาง ๆ คือจํานวนอาจารย คุณวุฒิของอาจารยในสาขาตาง ๆ ตามรายวิชาที่เปดสอน ความพรอมของ
หองเรียนและหองปฏิบัติการในรายวิชาที่คณะเภสัชศาสตรรับผิดชอบ ความพรอมของครุภัณฑและ
อุปกรณที่เปนของสถาบันเอง การเตรียมความพรอมของแหลงฝกปฏิบัติงาน สถาบันพี่เลี้ยง และ
ดําเนินการยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานและแนวทางที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด โดยสภา
เภสัชกรรมจะมกีารประเมินรับรองสถาบันทุก ๆ 5 ป หรือตามเงื่อนไขที่สภาเภสัชกรรมกําหนด กรณี
ครบกําหนดหาป สภาเภสัชกรรมยังไมไดประกาศการรับรองใหม ใหถือวาสถาบันดังกลาวยังไดรับการ
รับรองจนกวาสภาเภสัชกรรมจะมีการประกาศเปนอยางอื่น สําหรับสถาบันใหมจะมีการประเมิน
รับรองทุก ๆ ปจนกวาจะมีบัณฑิตรุนแรก และตองมีผลการสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมเปนไปตามเงื่อนไขที่สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 

สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตร ที่สภาเภสัชกรรมจะใหความเห็นชอบตองมีรายละเอียด
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 220 หนวยกิต ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ โดยสถาบันดําเนินการยื่นขอ
ความเห็นชอบหลักสูตร ตามโครงสรางและแนวทางท่ีสภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด 

หลักสูตรเภสัชศาสตร ที่จะจัดเปนหลักสูตรที่มีสาขาหลักเฉพาะสาขาใด จะตองมีการ
กําหนดสมรรถนะที่พึงประสงค มีโครงสรางหลักสูตรที่เปนไปตามโครงสรางและแนวทางที่สภาเภสัช
กรรมประกาศกําหนด ทั้งนี้ตองมีจํานวนหนวยกิตกลุมวิชาชีพเฉพาะดานในสาขาหลักนั้นตามเกณฑที่
สภาเภสัชกรรมประกาศกําหนด ตลอดจนตองมีการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพท่ีสอดคลอง 

การจัดการศึกษาหลักสูตร 6 ป ในลักษณะหรือรูปแบบอื่น ที่ตางจากที่กําหนดขางตน 
คณะกรรมการจะพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบได เฉพาะกรณีที่สามารถแสดงใหเห็นชัดเจนวา
หลักสูตรดังกลาวสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะในการจะประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรมที่ชัดเจน (สภาเภสัชกรรม, 2556) 
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การประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยทันตแพทยสภา 

จากการศึกษาประกาศทันตแพทยสภา ที่ 23/2555 เรื่องหลักเกณฑการพิจารณา
เห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร พบวา
การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสถาบัน มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาจะตองวางระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาไวชัดเจน และจัดใหมีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในทุกป และภายนอกทุก 5 ป  

สําหรับการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สถาบันการศึกษา
สาขาทันตแพทยศาสตร ตองจัดใหมีระบบประกันคุณภาพหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่จะ
ทําใหบัณฑิตมีคุณภาพ อยางนอยตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพเรื่องการประกันคุณภาพและการ
เรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (ทันตแพทยสภา, 2555) 

การประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยสภาการพยาบาล 

 จากการศึกษาขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยหลักเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2556 พบวาขอบังคับดังกลาวมีการกําหนดหลักเกณฑการ
รับรองสถาบันในประเด็นที่สําคัญดังนี ้(สภาการพยาบาล, 2556) 

1. สถาบันการศึกษาตองมีภารกิจหลักอยางนอย 4 ภารกิจ ดังนี้ 
1.1 การเรียนการสอน 
1.2 การวิจัย 
1.3 การบริการวิชาการแกสังคม 
1.4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

2. สถาบันการศึกษาตองจัดการเรียนการสอน ใหเปนไปตามขอบังคับนี้เพื่อเอื้อให
ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตร 

3. สถาบันการศึกษาตองมีการวิจัย โดยกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ระบบ
สนับสนุนและสงเสริมการวิจัย การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการสูสังคม มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

4. สถาบันการศึกษาตองมีการบริการวิชาการแกสังคม โดยกําหนดนโยบาย 
วัตถุประสงคแผนงาน โครงการ การดําเนินงานและมีการประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

5. สถาบันการศึกษาตองมีการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยกําหนด
นโยบายวัตถุประสงค แผนงาน โครงการ การดําเนินงานและมีการประเมินผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 

6. สถาบันการศึกษาตองมีการจัดองคกร ดังนี้ 
6.1 กําหนดปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน  พันธกิจและวัตถุประสงคของ

สถาบันการศึกษาไวอยางชัดเจนเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
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6.2 วางแผนงานใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของสถาบันการศึกษา มีการดําเนินงานตามแผน มีการประเมินแผนงานและโครงการ
เปนระยะ ๆ รวมทั้งมีการปรับปรุง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

6.3 กําหนดโครงสรางและระบบการบริหารงานที่สอดคลองกับพันธกิจและ
วัตถุประสงคของสถาบันการศึกษาอยางชัดเจน มีการจัดโครงสรางองคกร การกําหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบและระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัว มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนระบบ มีการ
นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการบริหารงาน เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
วางแผนและการตัดสินใจในภารกิจที่สําคัญของสถาบันการศึกษา 

7. สถาบันการศึกษาตองมีการบริหารงาน ดังนี้ 
7.1 งานอาคาร สถานที่ 
7.2 งานงบประมาณ 
7.3 งานบุคคล 
7.4 งานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
7.5 งานระบบขอมูลและสารสนเทศ 

8. สถาบันการศึกษาตองมีอาคารสถานที่ ที่ใชเปนที่ตั้งสถาบันการศึกษาและเปน
สัดสวนและมีที่ทํางานเปนการเฉพาะ เหมาะสม เพียงพอและจําเปนแกการบริหารงาน ทั้งนี้ เพื่อ
เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติภารกิจและเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้ หองทํางานผูบริหาร หองทํางาน
อาจารย หองทํางานของเจาหนาที่อื่น พื้นที่สําหรับกิจกรรมอ่ืนตามความเหมาะสม 

9.  สถาบันการศึกษาตองมีงบประมาณของตนเอง มีแผนและการจัดสรรงบประมาณที่
ครอบคลุมวัตถุประสงค มีการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการใชงบประมาณอยางเปนระบบ 

10. สถาบันการศึกษาตองมีบุคลากรจํานวนเพียงพอตามลักษณะงานและมีการกําหนด
ลักษณะงาน ขอบขายงาน และอํานาจหนาที่ของบุคลากรแตละตําแหนงอยางชัดเจน มีระบบการสรร
หา พัฒนาและดํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ มีระบบการประเมินบุคคลที่
ชัดเจนและเปนธรรม ดังนี้ ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่อ่ืน ๆ 

11. ผูบริหารสถาบันการศึกษาและผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับรอง ตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

11.1 มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่งที่
ไมหมดอาย ุ

11.2 มีคุณธรรม จริยธรรม 
11.3 ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษจําคุก

ในความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
11.4 ไมเปนโรคตองหามตามท่ีสภาการพยาบาลกําหนด 
11.5 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
11.6 ไมเปนคนวิกลจริต คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

12. ผูบริหารสถาบันการศึกษาตองมีคุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ ดังนี้ 



42 

 

12.1 เปนอาจารยพยาบาลประจําหรือบุคลากรพยาบาลประจํา มีวุฒิการศึกษาไม
ต่ํากวาปริญญาโททางการพยาบาล วิทยาศาสตรสุขภาพ การบริหาร การศึกษา หรือ มีตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยสาขาพยาบาลศาสตร 

12.2 มีประสบการณดานการสอนในสถาบันการศึกษามาแลวไมนอยกวา 5 ป 
12.3 ดํารงตําแหนงบริหารในสถาบันการศึกษามาแลวไมนอยกวา 3 ป 
12.4 เปนผูปฏิบัติงานประจําเต็มเวลาของสถาบันการศึกษานั้น 

13. ผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับรอง ตองมีคุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ ดังนี้ 
13.1 เปนอาจารยพยาบาลประจํา มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโททางการ

พยาบาล วิทยาศาสตรสุขภาพ การบริหาร การศึกษา หรือ มีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยสาขาพยาบาลศาสตร 

13.2 มีประสบการณดานการสอนในสถาบันการศึกษามาแลวไมนอยกวา 5 ป 
14. ผูบริหารสถาบันการศึกษามีหนาที่ ดังนี้ 

14.1 บริหารงานใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของสถาบันการศึกษา และตามขอบังคับนี ้

14.2 จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่สภาการพยาบาลใหความเห็นชอบหรือรับรอง 
14.3 มีภาระงานสอน 

14.3.1 ผูบริหารสถาบันการศึกษาอาจทําการสอนหรือไมก็ได แตถาทําการ
สอนตองไมเกิน 3 หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอปการศึกษา 

14.3.2 ผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับรอง ทําการสอนไมเกิน 8 หนวย 
ชั่วโมงตอสัปดาหตอปการศึกษา 

15. อาจารยพยาบาลประจําตองม ี
18.1 คุณสมบัติตามขอ 11.2 - 11.6 
18.2 มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง

หรือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ที่ไมหมดอายุ สําหรับอาจารยที่สอนดาน
การพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภจะตองมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง 

18.3 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร หรือสาขา
อื่นโดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร ทั้งนี้ถาสําเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่
ไมใชสาขาพยาบาลศาสตร ตองมีจํานวนรวมไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนอาจารยพยาบาลประจํา
ทั้งหมด 

18.4 มีประสบการณการปฏิบัติการพยาบาลมาแลวไมนอยกวา 2 ปและมี
ประสบการณการสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแลวไมนอยกวา 1 ป กรณีที่ไม
มีประสบการณการสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาตองผานการอบรมหลักสูตรศาสตรและ
ศิลปการสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรดานการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่
เทียบเคียงได และสภาการพยาบาลใหความเห็นชอบ 
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16. สถาบันการศึกษาตองจัดอัตราสวนและสัดสวนวุฒิการศึกษาของอาจารยพยาบาล
ประจําดังนี้ 

19.1 อัตราสวนของอาจารยพยาบาลประจําตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full 
Time Equivalence Student : FTES) ไมเกิน 1 : 6 กรณีสถาบันการศึกษาใหม อัตราสวนของ
อาจารยพยาบาลประจําตอนักศึกษาไมเกิน 1 : 8 

19.2 อัตราสวนอาจารยพยาบาลประจําหรืออาจารยพยาบาลพิเศษสอนภาคปฏิบัติ
ตอนักศึกษาในการสอนแตละรายวิชาของภาคปฏิบัติ ไมเกิน 1:8 โดยตองมีอาจารยพยาบาลพิเศษไม
มากกวารอยละ 25 ของจํานวนอาจารยพยาบาลประจํา 

19.3 สัดสวนวุฒิการศึกษาของอาจารยพยาบาลประจําสัดสวนวุฒิการศึกษาของ
อาจารยพยาบาลประจํา ระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทาตอระดับปริญญาโท โดยระดับปริญญาเอก
หรือเทียบเทาตองมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 35 ของจํานวนอาจารยพยาบาลประจําทั้งหมด 

17. สถาบันการศึกษาตองกําหนดหนาที่และจัดภาระงานสอนของอาจารยพยาบาล
ประจํา ดังนี้ 

20.1 กําหนดหนาที่อาจารยพยาบาลประจําตามพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษา
และปริมาณงานสอดคลองตามที่สถาบันการศึกษาประกาศกําหนดและมีการประเมินผลอยางตอเนื่อง 

20.2 ภาระงานดานการสอนตองไมนอยกวา 6 หนวยชั่วโมงแตไมเกิน 12 หนวย
ชั่วโมงตอ 1 สัปดาห 

18. สถาบันการศึกษาตองจัดใหมีเจาหนาที่ที่มีวุฒิการศึกษาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
และจําเปน 

19. สถาบันการศึกษาตองมีงานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยมีโครงสราง
ระบบ แผนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ชัดเจน มีการดําเนินงานและมีการประเมินผล 

20. สถาบันการศึกษาตองมีระบบขอมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริหาร การเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

21. หลักสูตรที่สถาบันการศึกษาใชในการจัดการเรียนการสอนตองเปนหลักสูตรที่ไดรับ
ความเห็นชอบหรือไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาลแลว ทั้งนี้ ตามขอบังคับวาดวยการนั้น 

22. สถาบันการศึกษาตองจัดใหมีอาคาร สถานที่ศึกษาที่มีการอนุรักษสิ่งแวดลอม มี
อาณาบริเวณและบรรยากาศที่เสริมสรางความสรางสรรคและการใฝรูใฝเรียนของนักศึกษา ดังนี้ 

25.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด หองโสตทัศนูปกรณ หองประชุมและหอง
อื่น ๆ ที่เอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบตามที่กําหนดในหลักสูตร 

25.2 สถานที่สําหรับจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร นันทนาการ และการกีฬา 
23. สถาบันการศึกษาตองจัดใหมีสถานที่ฝกปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีจํานวนผูใชบริการ

สุขภาพท่ีเพยีงพอกับจํานวนนักศึกษาและเอ้ืออํานวยตอการฝกปฏิบัติงาน ดังนี้ 
26.1 กรณีฝกปฏิบัติงานในสถานพยาบาล 

26.1.1 สถานพยาบาลตองสามารถใหประสบการณการเรียนรูตรงตาม
วัตถุประสงคของวิชา ครอบคลุมการบริการสุขภาพทุกระดับและทุกสาขาทางการพยาบาล 
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26.1.2 หอผูปวยและหนวยบริการตองมีระบบบริหารจัดการ ระบบเอกสาร
ดานการบริการพยาบาล และระบบควบคุมคุณภาพการพยาบาล มีจํานวนเจาหนาที่อยางเพียงพอ มี
สถานที่และบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา 

26.2 กรณีฝกปฏิบัติงานในชุมชนตองครอบคลุมลักษณะของชุมชนที่หลากหลาย
และสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

24. สถาบันการศึกษาที่จัดใหมีการฝกปฏิบัติงานในภาคบายหรือภาคดึก ตองจัดใหมี
สถานที่พักที่มีระบบความปลอดภัย 

25. สถาบันการศึกษาตองมีอุปกรณการศึกษาจํานวนเพียงพอ เหมาะสมและทันสมัย
ดังนี้ 

28.1 อุปกรณการศึกษาในหองปฏิบัติการพยาบาลสอดคลองกับการปฏิบัติใน
สถานการณจริง 

28.2 อุปกรณการศึกษาในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และ
หรือปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

28.3 โสตทัศนูปกรณ สื่อการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอรและสื่อวัสดุ
อุปกรณอ่ืน ๆ 

26. สถาบันการศึกษาตองมีสื่อการเรียนการสอนหรือปริมาณหนังสือในหองสมุด 
เพียงพอ ทันสมัย เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของอาจารยและการเรียนรูของนักศึกษา 
ดังนี้ 

29.1 หนังสือ สิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส 
29.2 ตําราเรียน หนังสือที่สอดคลองกับรายวิชา 
29.3 วารสารทางการพยาบาล ฐานขอมูลวารสารออนไลน 

27. สถาบันการศึกษาตองมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่สภาการ
พยาบาลใหการรับรองและการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา ดังนี้ 

30.1 การประกันคุณภาพภายใน ตองดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป และผลการ
ประกันคุณภาพภายในอยูในระดับดี 

30.2 การประเมินคุณภาพภายนอก ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และไดรับการ
รับรองคุณภาพการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) 

30.3 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดีตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรเปนอยางนอย 

30.4 มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายนอก และการประกันคุณภาพภายในไป
ใชปรับปรุงคุณภาพสถาบันการศึกษาอยางชัดเจน ครบถวน 

28. สถาบันการศึกษาตองมีการจัดการหรือดําเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาและสนับสนุน 
กิจกรรมของนักศึกษา ดังนี้ 
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31.1 มีระบบการคัดเลือกนักศึกษา ระบบการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
และการประเมินผลคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

31.2 มีองคกรนักศึกษา มีแผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการ แผนงบประมาณ
สนับสนุน การพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมสุขภาพและผลการเรียนรู ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร 

29. ผูขอรับรองสถาบันการศึกษา ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
32.1 เปนผูจัดตั้งหรือผูดําเนินการหรือผูบริหารสถาบันการศึกษา 
32.2 ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษจําคุก

ในความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
32.3 ไมเปนโรคตองหามตามที่สภาการพยาบาลกําหนด 
32.4 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
32.5 ไมเปนคนวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถใน

กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขอรับรอง ผูจัดการ หรือผูแทนนิติบุคคลนั้นตองไมมีลักษณะตองหามตาม ขอ 
29.2 29.3 29.4 และ 29.5 ดวย 

30. ผูประสงคจะขอรับรองสถาบันการศึกษา ใหยื่นคําขอตอเลขาธิการ ตามแบบที่สภา 
การพยาบาลประกาศกําหนด พรอมคาธรรมเนียมการขอรับรองสถาบันการศึกษาและหลักฐาน ดังนี้ 

33.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูยื่นคําขอ 
33.2 สําเนาทะเบียนบานของสถานที่ตั้งสถาบันการศึกษา 
33.3 หลักฐานการเปนผูจัดตั้ง หรือผูดําเนินการ หรือผูบริหารสถาบันการศึกษา 
33.4 รายงานเพื่อการขอรับรองสถาบันการศึกษา ตามที่สภาการพยาบาลประกาศ

กําหนด 
33.5 หลักฐานอื่น ๆ ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด 

31. ใหเลขาธิการรวบรวมคําขอและหลักฐานตาง ๆ สงใหคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาเสนอความเห็นโดยไมชักชา ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจะใหผูยื่นคําขอรับรอง
สถาบันการศึกษาเขารวมชี้แจงประกอบคําขอดวยก็ได 

32. สถาบันการศึกษาที่จะขอเปดดําเนินการใหม ตองมีหลักฐานตามขอ 30 และ
หลักฐานที่แสดงขอตกลงกับสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงและมีเอกสารหลักฐานในการยื่นคําขอรับรอง
สถาบันการศึกษา ดังนี้ 

35.1 หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
35.2 ขอตกลงกับสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง 
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นคําขอตอเลขาธิการตามขอ 30 ลวงหนากอน

เปดรับนักศึกษาไมนอยกวา 12 เดือน และสภาการพยาบาลจะดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขตาม ขอ 34 โดยใหนําความในขอ 31 ขอ 32 และขอ 35 มาบังคับใชโดยอนุโลม กรณี
สถาบันการศึกษา ที่ไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาลและจะครบกําหนดระยะเวลาการรับรอง 
ตองยื่นขอรับรองลวงหนา กอนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับรองสถาบันการศึกษาไมนอยกวา 6 
เดือน โดยใหนําความในขอ 29 ขอ 30 ขอ 31 ขอ 34 และขอ 35 มาบังคับใชโดยอนุโลม 
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33. สถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยงมีหนาที่ดังนี ้
36.1 ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการบริหารสถาบันการศึกษาและการจัดการ

เรียนการสอนใหเปนไปอยางมีคุณภาพ 
36.2 ชวยเหลือดูแล และกํากับสถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารสถาบันการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับสภาการพยาบาล วาดวยหลักเกณฑการรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวย
การใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภระดับวิชาชีพ พ.ศ. 
๒๕๔๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บอุ ดมศึ กษาแห งชาติพ .ศ .  ๒๕๕๒ และข อบั งคั บสภาการพยาบาลหรือประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการที่แกไขเพ่ิมเติม แลวแตกรณี 

36.3 แกไขปญหา และชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ขอเปด
ดําเนินการใหม กรณีสถาบันการศึกษาดังกลาวไมไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล 

36.4 รายงานผลการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาตอสภาการพยาบาลอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

36.5 กรณีท่ีสถาบันการศึกษาไมปฏิบัติตามคําแนะนําของสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง
ใหรายงานตอสภาการพยาบาลทันที 

36.6 เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด 
34. คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการพิจารณา

รับรองสถาบันการศึกษาได โดยจัดทําเปนประกาศสภาการพยาบาล 
35. เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณารับรองสถาบันการศึกษาแลว ใหเลขาธิการดําเนินการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาการแจงผลการรับรอง หรือไมรับรองสถาบันการศึกษา ใหเลขาธิการ
แจงใหผูยื่นคําขอรับรองสถาบันการศึกษาทราบภายใน 120 วัน นับแตวันที่สภาการพยาบาลไดรับคํา
ขอพรอมหลักฐานครบถวนตามที่กําหนด 

36. สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการไดรับการรับรองตามขอบังคับนี้ หากมีการเพิ่ม
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรเดิม หรือเพิ่มแผนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ หรือ ขอเปดหลักสูตรใหม
เพิ่มเติม ใหผูมีคุณสมบัติตามขอ 29 ยื่นคําขอรับรองการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาตอ
เลขาธิการตามแบบที่สภาการพยาบาลประกาศกําหนด กอนเปดรับนักศึกษาไมนอยกวา 180 วัน 
พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้ 

39.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูยื่นคําขอ 
39.2 สําเนาทะเบียนบานของสถานที่ตั้งสถาบันการศึกษา 
39.3 หลักฐานการเปนผูจัดตั้งหรือผูดําเนินการหรือผูบริหารสถาบันการศึกษา 
39.4 รายงานรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเพิ่มจํานวนนักศึกษาใน

หลักสูตรเดิมหรือเพ่ิมแผนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ หรือ ขอเปดหลักสูตรใหม เพิ่มเติม 
39.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) 

37. เมื่อเลขาธิการไดรับคําขอตามขอ 36 แลว ใหดําเนินการตามขอ 31 โดยอนุโลม 
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38. การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการตามขอ 34 และขอ 35 โดยอนุโลม 

39. สถาบันการศึกษาที่ ไดรับการรับรองแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
สถาบันการศึกษาที่นอกเหนือจากขอ 36 ใหผูจัดตั้งหรือผูดําเนินการหรือผูบริหารสถาบันการศึกษามี
หนังสือแจงรายการและรายละเอียดตาง ๆ พรอมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวของ (ถามี) ใหคณะกรรมการ
ทราบทุกครั้ง ภายใน 30 วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเลขาธิการไดรับหนังสือแจงตามวรรค
หนึ่ง ใหเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและมีความเห็นกอนที่จะเสนอคณะกรรมการพิจารณา เมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติประการใดใหเลขาธิการแจงใหผูแจงทราบหรือดําเนินการตามมติ
ของคณะกรรมการโดยไมชักชา และในกรณีที่เปนการแจงเปลี่ยนแปลงชื่อของสถาบันการศึกษา เมื่อ
คณะกรรมการรับทราบแลว ใหเลขาธิการดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย 

40. ใหคณะอนุกรรมการติดตามผลการดําเนินการของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการ
รับรองแลวและหรือ ไปเยี่ยมตรวจ เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ระบุไวในการ
รับรองสถาบันการศึกษา 

41. คณะกรรมการอาจจะเพิกถอนการรับรองสถาบันการศึกษาหากปรากฏวาผูจัดตั้ง
หรือดําเนินการหรือผูบริหารสถาบันการศึกษา 

44.1 เปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามท่ีขอบังคับนี้กําหนด หรือ 
44.2 บริหารสถาบันการศึกษาไมเปนไปตามที่ขอบังคับนี้กําหนด หรือ 
44.3 ไมแจงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา หรือไมปฏิบัติหรือฝาฝน

หลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการไดกําหนดในการใหการรับรองสถาบันการศึกษา 
42. เมื่อคณะกรรมการไดเพิกถอนการรับรองสถาบันการศึกษาใดแลว ใหเลขาธิการ

ดําเนินการตามขอ 35 โดยอนุโลม 

การประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรกายภาพบําบัด โดยสภากายภาพบําบัด 

สําหรับประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น นอกจากมาตรฐาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับุดมศึกษา ดังกลาวขางตน รวมถึงมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556 ที่ประกาศใชเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 
2556 แลวสภากายภาพบําบัดยังมีขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2556 และประกาศใช
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 และ
เกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน 
พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เกณฑดังกลาวเปนเกณฑเพื่อพัฒนาสงเสริมใหสถาบันผู ผลิตนักกายภาพบําบัด 
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานซึ่งอาจกลาวไดวาเกณฑดังกลาวเปนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชากายภาพบําบัด โดยรายละเอียดผูวิจัยระบุในหัวขอการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด  
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กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกําหนดแนว
ทางการพัฒนาและแกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดย
ใชกลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมี
การสรางกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพื้นที่
บริการและจุดเนนระดับการศึกษาที่ตางกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศตางกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึง
การกระจายอํานาจในระดับทองถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ทองถิ่นและระดับประเทศ 
จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซึ่งระบบอุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้ จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
อุดมศึกษา และสงผลกระทบที่เปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความ
เปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีขึ้น สงผลเชิง
บวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เปน
ความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลานี้มีกลไกรวมกันในการ
ประกันคุณภาพ เพื่อใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุม และในระยะ
ยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรอง วิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและ
สาธารณะใหความเชื่อถือ เปนฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุน
จากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยายหนวยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป 2551 กําหนดประเภทหรือกลุม
สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิต
บัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคน
ที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน 
แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอัน
จะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 
หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมี
บทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารง
ชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได 
กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ  วิทยาศาสตรชีวภาพ  สังคมศาสตรหรือ
มนุษยศาสตร รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือ
เนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง 
หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและ
บริการ สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เปนสถาบันที่เนนระดับ
บัณฑิตศึกษา และลักษณะที ่2 เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูง
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เนนการ
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ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัย
รวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตที่เปนผูนําทางความคิดของประเทศ 
สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล มุงสรางองคความรู
ทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการ
ประเมินคุณภาพใหสอดรับกับการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) 

 
การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน
หมวด 5 ที่วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดให คณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึง
ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และระดับหนวยงาน เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทําขึ้นฉบับนี้ไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนรม
ใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญที่ครอบคลุมเปาหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐานที่คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือ
ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจและมาตรฐานของ
การปฏิบัติงานได 

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม
2549 ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการ
เรียนรู มาตรฐานยอยทั้ง 3 ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 
มาตรฐานเชนกัน คือ มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพล
โลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคม
แหงความรู แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับ
มาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
บรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เปนมาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการ
จัดตั้งที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ 
มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัย
ชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันที่เนน
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การวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได
จัดทํา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเพื่อเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดให
คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 
ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งนี้สาขาวิชาชีพกายภาพบําบัด มีการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูดานที่ 6 เพิ่มเติม 
คือ ดานทักษะเชิงวิชาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกล หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมให
สถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําให
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา 
ตลอดจน สะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่
กําหนดทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และ
สัมพันธกับมาตรฐานและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จึงจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

 
การบริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

การบริหารสถานศึกษาเปนกระบวนการที่มีความสําคัญตอการจัดการศึกษาของสังคม
และประเทศชาติ ทั้งนี้หากสถานศึกษามีความสามารถที่จะบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพเกิด
ประสิทธิผลไดยอมสงผลถึงความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ  

ความหมายและความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) มาตรา 4 ไดให
ความหมายของสถานศึกษาไววา “สถานศึกษา” หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการ
เรียนวิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชนที่มี
อํานาจหนาที่ หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 

การบริหารสถานศึกษา เปนการกระตุนใหผูรวมงานในสถานศึกษาปฏิบัติงานดวยความ
เต็มใจและสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษาโดยมุงหวังใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
คนหาความสามารถของตนเองตามความถนัดและความสนใจเพื่อใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
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หรือการศึกษาตอ การบริหารสถานศึกษายังรวมถึงกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษาที่บุคคลหลายฝาย
ตางรวมมือกันดําเนินการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกๆ ดานเชนความสามารถทัศนคติ 
พฤติกรรม คานิยมหรือคุณธรรมโดยมุงหวังใหบุคคลดังกลาวเปนสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพของ
สังคมโดยอาศัยกระบวนการตางๆ ทั้งที่เปนระเบียบแบบแผนและไมเปนระเบียบแบบแผนฉะนั้นการ
บริหารสถานศึกษาจึงเปนการดําเนินงานและการตัดสินใจการสั่งการเพื่อใหงานทุกดานของ
สถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดการศึกษามากท่ีสุด 

รูปแบบการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษา 

รูปแบบการบริหารจัดการดังกลาวสอดคลองกับขอคิดเห็นของไพฑูรย สินลารัตน 
(2548) ที่กลาววาการบริหารงานของสถาบันการศึกษาประกอบดวย 3 ดาน ดังนี้ 

1. การบริหารการสอน การบริหารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคือ การอบรมสั่ง
สอนคนที่กําลังจะเปนผูใหญหรือเปนผูใหญแลวใหเปนคนดีของสังคม ในปจจุบันมีความเขาใจวาเปน
หนาที่ของการผลิตบัณฑิตนั่นเอง 

2. การบริหารการวิจัย การบริหารเกี่ยวกับการสรางองคความรูคือ การวิจัยหรือการ
คนควาบุกเบิก และแสวงหาความรูใหมนั่นเอง 

3. การบริหารงานบริการวิชาการ การบริหารเกี่ยวกับการบริการแกชุมชนเปน
จุดมุงหมายที่สัมพันธกับบทบาททางสังคมของสถาบันอุดมศึกษา โดยเหตุที่สถาบันอุดมศึกษามี
วิทยาการและวิทยากรพรอมขอมูลจึงจําเปนที่สังคมจะตองใชประโยชนใหเต็มที ่

นอกจากนี้ Knoeles (1970) ไดกลาววาการบริหารงานของสถาบันการศึกษา
ประกอบดวย 2 ดาน ดังนี้ 

1. การจัดการทั่วไป เปนการวางแผนของหนวยงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 
ความสัมพันธตอชุมชน งานบุคลากรและเจาหนาที่ งานอาคารสถานที่ และการจัดทํางบประมาณและ
การจัดหาทุน 

2. การจัดการบริหารงานวิชาการ เปนการจัดทําระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานดาน
วิชาการ การบริหารงานวิชาการและการบริหารหลักสูตร การรับนักศึกษา ทรัพยากรการเรียนการ
สอน การบริหารอาจารย งานกิจการนักศึกษา งานกีฬาและพัฒนาการศึกษา งานสุขภาพอนามัยงาน
ดานศาสนา และงานองคกรบริหารงานสัมพันธ 

นิจวรรณ วีรวัฒโนดม และนงณภัทร รุง เนย (2555: 67) เสนอวาการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ และ
ประกอบดวย 7 ดาน ดังนี้ 

1. สวนที่ 1 การบริหารทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย 3 ดาน ดังนี้ 
 1.1 การบริหารจัดการทั่วไป 
 1.2 การบริหารบุคคล 
 1.3 การบริหารการเงิน 
2. สวนที่ 2 การบริหารตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้ 
 2.1 การบริหารงานวิชาการ 
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 2.2 การบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษา 
 2.3 การบริหารงานวิจัย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 กลาวถึง

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวยมาตรฐาน 2 ดาน ไดแก มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันการศึกษาอาจกําหนดการบริหารสถาบันตามมาตรฐานดังกลาวได ดังนี้ 

1. การบริหารทั่วไปของสถาบันการศึกษา ประกอบดวย 
1.1 ดานกายภาพ ไดแก การบริหารจัดการ อาคาร พื้นที่ใชสอย ครุภัณฑ ความ

มั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือความจําเปนอยางอ่ืนๆ ดานกายภาพ 
1.2 ดานวิชาการ ไดแก การบริหารจัดการดานวิชาการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความตองการของประเทศและ
ผูใชบัณฑิตโดยรวม การวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การประเมินผล การเรียนรู การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
วิชาการ  

1.3 ดานการเงิน ไดแก การบริหารจัดการดานการเงิน ความสอดคลองกับแผนการ
พัฒนาในอนาคต การจัดทํารายงานการเงินที่ การจัดสรร การใชจาย การลงทุนวิเคราะหความเสี่ยง 
ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานการใชเงินทุก ระบบการติดตามตรวจสอบ
ผลประโยชนทับซอน 

1.4 ดานการบริหารจัดการอื่น เชน การถายทอดวิสัยทัศน คานิยม ไปสูการปฏิบัติ 
การบริหารบุคคลการ บริหารงบประมาณและทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการ การกํากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมาย การเผยแพร
ผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบัน 

2. การบริหารตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 
2.1 ดานการผลิตบัณฑิต 
2.2 ดานการวิจัย 
2.3 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
2.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 (สภากายภาพบําบัด, 2558) ระบุวา 
การบริหารสถาบันการศึกษา ตองประกอบดวย  

1. งานอาคาร สถานที่ 
2. งานงบประมาณ 
3. งานบุคคล 
4. งานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
5. งานระบบขอมูลและสารสนเทศ 
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มานิต บุญประเสริฐและคณะ (2546) เสนอวารูปแบบการบริหารจัดการใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย มี 5 ดาน ไดแก 

1. ดานการบริหารจัดการทั่วไป (general management)  
2. ดานการบริหารงานวิชาการ (academic management)  
3. ดานการบริหารงานวิจัย (research management)   
4. ดานการบริหารการเงิน (financial management)  
5. ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (human resource management) 
โดยไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม ทั้ง 5 ดาน ดังนี้ 
1. ดานการบริหารจัดการทั่วไป (general management) เปนการบริหารงานที่

มุงเนนกลยุทธ มีการนําแนวคิดและการจัดการทางการบริหารธุรกิจมาใชในการบริหารจัดการองคการ 
2. ดานการบริหารงานวิชาการ (academic management) เปนการบริหารงานที่ให

ความสําาคัญกับผูเรียนมากขึ้น มีการวิเคราะหความตองการของผูเรียนในสาขาวิชาที่เปนที่ตองการ
ของตลาด และนําแนวคิดทางการตลาดมาใชในการจัดกลุมผูเรียน 

3. ดานการบริหารงานวิจัย (research management)  มีแนวโนมที่จะสนับสนุนการ
วิจัย เพื่อพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของประเทศ ภูมิภาคเอเชีย และนานาชาติ 

4. ดานการบริหารการเงิน (financial management)  มุงเนนการปฏิรูปและปรับปรุง
ระบบการเงินและรูปแบบการหารายได มีการขยายระบบการใหบริการทางการศึกษาที่หลากหลาย
เพื่อใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

5. ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (human resource management)  ในดานการ
บริหารงานบุคลากร กลาวคือ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือก การสรรหา และการใหเงินเดือน
ที่แตกตางจากระบบราชการ 

 
ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวาการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด

จะประกอบไปดวยองคประกอบดังตอไปนี้ 
1. ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร ไดแก การถายทอดวิสัยทัศน 

คานิยม ไปสูการปฏิบัติ การเผยแพรผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบัน การบริหารขอมูล
และสารสนเทศ การบริหารจัดการ อาคาร พื้นที่ใชสอย ครุภัณฑ ความมั่นคง ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะหรือความจําเปนอยางอ่ืนๆ ดานกายภาพ 

2. ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ไดแก การบริหารจัดการดาน
วิชาการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่
ตอบสนองความตองการของประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวม การวางแผนรับนักศึกษาและการผลิต
บัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการประเมินผล การเรียนรู การประกันคุณภาพการเรียน
การสอน การพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ การพัฒนานักศึกษา และการบริหารความเสี่ยง 

3. ดานการบริหารงานบุคคล ไดแก การบริหารสวัสดิการ การกํากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมาย  
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4. ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน ไดแก การบริหารจัดการดานงบประมาณ
และการเงิน ความสอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต การจัดทํารายงานการเงิน การจัดสรร การ
ใชจาย การลงทุนวิเคราะหความเสี่ยง ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานการใช
เงิน ระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอน 

คุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษานั้น ประกอบดวยมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และ
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและ
ความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ และดําเนินการจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการ
จัดตั้งที่แตกตางกัน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวยมาตรฐาน 2 ดาน ดังนี้ 
1.1 มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย

มาตรฐานยอยดานตาง ๆ 4 ดาน ดังนี้ 
1.1.1 ดานกายภาพ สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบดวยลักษณะสําคัญ

ของอาคารเรียนที่ดีมีหองครบทุกประเภท พื้นที่ใชสอยที่ใชในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวนอาจารยประจํา จํานวนนักศึกษาในแตละ
หลักสูตร และจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑพื้นที่ใชสอยอาคารโดยประมาณ  
วมทั้งตองจัดใหมีหองสมุดตามเกณฑมาตรฐาน มีครุภัณฑประจําอาคาร  ครุภัณฑการศึกษา และ
คอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอการจัดการศึกษาทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความมั่นคง 
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรือความจําเปนอยางอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

1.1.2 ดานวิชาการ สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติ
ภารกิจดานวิชาการสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่
ตอบสนองความตองการของประเทศและผูใชบัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการ
บริการการศึกษาที่ดีสามารถแสวงหาความรูไดอยางมีคุณภาพ  สถาบันตองมีการบริหารวิชาการที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพประสิทธิผลทั้งในดานการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนการประเมินผล การเรียนรู การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการ
พัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ  

1.1.3 ดานการเงิน สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมดานการเงินทั้งงบการเงิน
รวมและงบที่จําแนกตามกองทุน มีแผนการเงินที่มั่นคง เปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัด
การศึกษาไดตามพันธกิจและเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งสอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต 
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เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและผูใชบริการอุดมศึกษา  สถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินที่
แสดงถึงการไดมาของรายไดรายรับ การจัดสรร การใชจายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเปนธรรมอยาง
ชัดเจน รวมทั้งการนํารายไดไปลงทุนภายใตการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง มีระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคูไปกับการใชเงินทุกประเภท และมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากรทุกระดับ 

1.1.4 ดานการบริหารจัดการ สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน คานิยม ไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจที่กําหนดไว โดยมีสภาสถาบันทําหนาที่กํากับ นโยบาย การ
ดําเนินการตามแผน การบริหารบุคคลการบริหารงบประมาณและทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการที่
จัดใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับรวมทั้งกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่กําหนดไว มีการเผยแพรผลการกํากับ
การดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคมภายใน
สถาบันและภายนอกสถาบัน  ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวย หลักความโปรงใส หลักความ
รับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได หลักการมีสวนรวมและหลักความคุมคา 

1.2 มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย
มาตรฐานยอยดานตาง ๆ 4 ดาน ดังนี้ 

1.2.1 ดานการผลิตบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนที่
มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยาง
มีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตไดตามคุณลักษณะ  จุดเนนของสถาบัน ตรงตามเปาหมายที่กําหนด 
และจัดใหมีขอสนเทศที่ชัดเจนเผยแพรตอสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
คณาจารย ที่สงเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนอง
ความตองการของนักศึกษา 

1.2.2 ดานการวิจัย สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมี
คุณภาพประสิทธิภาพ  และภายใตจุดเนนเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ 
มีการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทํา
วิจัยสงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกสถาบันเพื่อใหไดผลงานวิจัย ผลงาน
ประดิษฐและงานริเริ่มสรางสรรคที่มีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวางและกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน  

1.2.3 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการ
ทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายทั้งในวงกวางและกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและ
ตางประเทศ ซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลไดใน
หลายลักษณะ อาทิ การใหคําปรึกษา การศึกษาวิจัยการคนควาเพื่อแสวงหาคําตอบใหกับสังคม การ
ใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตางๆ การจัดใหมีการศึกษาตอเนื่องบริการแกประชาชนทั่วไป 
การใหบริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการใหบริการแบบใหเปลาหรือเปนการ
ใหบริการเชิงพาณิชยที่ใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง
เพื่อใหเกิดองคความรูใหม 
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1.2.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษามีการ
ดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับหนวยงานและระดับสถาบัน  มีระบบ
และกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการ
สอนโดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหผูเรียนและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝงใหมีความรู  
ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใช
เปนเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพมีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู
วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการควบคุมการดําเนินงานดานนี้
อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 

ประเภทหรือกลุมสถาบันที่กําหนดไวภายใตมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษานี้ แบงเปน 
4 กลุม ไดแก  

1. กลุม ก วิทยาลัยชุมชน 
2. กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 
3. กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง 
4. กลุม ง สถาบันที่ เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  

โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจะเปนผูเลือกประเภทหรือกลุมสถาบันเองตามปรัชญา

วัตถุประสงค และพันธกิจที่ไดกําหนดไว ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงกลุมที่เลือกไวได
กลุมสถาบันตางๆ จะเนนหนักในมาตรฐานหลักและมาตรฐานยอยทั้ง 1 และ 2 ที่แตกตางกันในดาน
ปรัชญาวัตถุประสงค และพันธกิจที่กําหนดกลุมสถาบันที่กําหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

2. คุณภาพสถาบันอุดมศึกษา คุณภาพสถาบันการศึกษามีความสําคัญสําหรับ
การศึกษาทุกระดับรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา อยางไรก็ตามคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษามีหลาย
ปจจัยเกี่ยวของ อาทิ สภาพแวดลอม จุดมุงหมายของสถาบัน เงื่อนไข และมาตรฐานในแตละ
สาขาวิชา อยางไรก็ตามยูเนสโกไดรวมเรื่องคุณภาพอุดมศึกษา อางถึงในทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษา
ของโลกในศตวรรษที ่21 (2542) ไว 5 ประการ คือ 

2.1 คุณภาพของบุคลากร 
2.2 คุณภาพของหลักสูตร 
2.3 คุณภาพของผูเรียน 
2.4 คุณภาพของโครงสรางพื้นฐาน 
2.5 คุณภาพของการจัดการ 
ยูเนสโกไดเสนอมาตรการที่จําเปนในการปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อนําไปสูคุณภาพของ

การอุดมศึกษา ประกอบดวย 
1. วัฒนธรรมการประเมินและการวิเคราะหตนเองของสถาบัน เพื่อสรางความ

รับผิดชอบและการเรียนรู 
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2. การพัฒนาหลักสูตร โดยใหมีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรใหมอยูเสมอ 
โดยเฉพาะดานเนื้อหา วิธีการสอน ดานสหวิทยาการและการอาชีพ 

3. การฝกอบรมทางการสอน โดยมีหนวยงานสงเสริมการเรียนการสอนทําหนาที่
สังเกตติดตามการสอนที่ดี และคิดคน พัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอน 

4. การพัฒนาบุคลากรโดยกําหนดนโยบายการรับบุคลากรที่สรางสรรค และมี
กรอบการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 

5. การสรางเครือขาย เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรูจากผูอื่นตลอดเวลา มีความ
รวมมือระหวางประเทศ การมีเครือขายบัณฑิตศึกษาของภูมิภาค เครือขายวิจัยและใหคําปรึกษา การ
พัฒนาการวิจัยทางดานอุดมศึกษา 

สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2543) ไดเสนอผลการวิจัยเรื่อง
บทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเสริมสรางและพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการ
เขาสูศตวรรษที่ 21 ระบุวา ศักยภาพสําคัญที่จะนํามหาวิทยาลัยมีบทบาทในเรื่อง การสอน การวิจัย 
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติไดอยางสมบูรณ 
ประกอบดวย 7 ดาน และรายงานผลการศึกษา โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
อุดมศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม (management innovation in 
higher education) โดยมานิต บุญประเสริฐ และคณะ (2546) ไดเสนอหลักเกณฑการวัดศักยภาพ
ทั้ง 7 ดานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. คุณภาพของอาจารย ประเมินจากตัวบงชี้ คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
คุณวุฒิและวุฒิทางการศึกษา และผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา 

2. หลักสูตรที่เหมาะสม ประเมินจากตัวบงชี้ การเปนหลักสูตรที่ตอบสนองตอ
ความตองการของสังคมไทย แกปญหาและมุงพัฒนาประเทศ มีการประเมินหลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตรอยูเสมอ และคุณภาพของนักศึกษาที่จบออกไปและสภาวะการทํางาน 

3. คุณภาพของการวิจัย ประเมินจากตัวบงชี้ การตีพิมพในวารสารที่เปนที่ยอมรับ
ในประเทศและตางประเทศ การเปนประโยชนตอสังคม เชน แกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม และ
การสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงและพัฒนาตอไปได 

4. ความเปนสากลของมหาวิทยาลัย ประเมินจากตัวบงชี้ การมีกิจกรรมทาง
วิชาการกับตางประเทศ การที่หนวยงานและบุคลากรเปนที่ยอมรับของสังคมและองคกรตาง ๆ ทั้งใน
และตางประเทศ และการทีห่ลักสูตรที่เปดสอนมีความเปนสากลและทันสมัยเทียบไดกับตางประเทศ 

5. การประกันคุณภาพ ประเมินจากตัวบงชี้ การดําเนินการตรวจสอบและประเมิน
จากคณะกรรมการอยางตอเนื่อง คุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิต และการบริหารและดําเนินงาน
อยางเปนระบบ มีมาตรฐานและตอเนื่อง 

6. ความคุมคาของการลงทุน ประเมินจากตัวบงชี้ การเปนโครงการที่ตอบสนอง
และมีประโยชนตอสวนรวม สังคม ชุมชน และทองถิ่น การเนนโครงการที่ผานการวิเคราะหดวย
รายจายและผลตอบแทน และการทีผ่ลการดําเนินงานกอใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน 
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7. ความเสมอภาคในการศึกษา ประเมินจากตัวบงชี้ โอกาสและสิทธิในการศึกษา 
การไดรับการสนับสนุนเทาเทียมกันโดยไมมีการกีดกัน เกณฑการรับนักศึกษา คุณสมบัติและการ
คัดเลือกนักศึกษา 
 

วิชาชีพกายภาพบําบัด และการผลิตนักกายภาพบําบัดในประเทศไทย 

วิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยนั้นมีพัฒนาการมายาวนาน ดังประวัติตอไปนี้  

ประวัติความเปนมา 

วิชาชีพกายภาพบําบัดไดกอกําเนิดขึ้นอยางเปนทางการ โดย ศาสตราจารย นายแพทย 
เฟอง สัตยสงวน (บิดาแหงวงการกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย) เปนผูกอตั้ งโรงเรียน
กายภาพบําบัดขึ้นเปนแหงแรกในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2508 โดยขึ้นอยูกับภาควิชาศัลยศาสตร
ออรโธปดิคสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (ชื่อ
ในขณะนั้น ปจจุบันเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยมหิดล) และไดมีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขากายภาพบําบัด 
ออกมารับใชสังคมเปนรุนแรกในป พ.ศ. 2510 ตอมาไดมีการเริ่มกอตั้ง “ชมรมกายภาพบําบัด” ขึ้น
เมื่อ 1 มกราคม 2513 โดยมี นางสาวกานดา ใจภักดี เปนประธานชมรม และไดมีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการชมรมเปนระยะๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยเผยแพรความรูทางดาน
วิชาการสูประชาชน ทางสถานีวิทยุ ท.ท.ท. เดือนละ 1 ครั้ง (30 นาที) และไดดําเนินการขอเสนอ
จัดตั้ง “สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย” ตอทางการ (กองกํากับการสันติบาล และสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ) ซึ่งนางสาวกานดา ชวพัฒนากุล (ถึงแกกรรม)  เปนนัก
กายภาพบําบัดที่เปนหัวเรี่ยวหัวแรงในการติดตอประสานงานจนสามารถจัดตั้งสมาคมฯ เปน
ผลสําเร็จเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2516  

การดําเนินงานของสมาคมฯ (พ.ศ. 2516-17) ในปแรกมี นายประโยชน บุญสินสุข เปน
นายกสมาคมฯ ไดเริ่มมีการติดตอกับตางประเทศ เพื่อศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะ
สาขากายภาพบําบัด และไดจัดพิมพ “วารสารกายภาพบําบัด” ออกเผยแพรสูสมาชิก ในป 2517-18 
นายกสมาคมฯ ทานเดิมไดรับงานตอมา โดยไดเนนหนักเก่ียวกบังานดานวิชาการกายภาพบําบัด และ
ไดจัดสงผูแทนสมาคมฯ เขารวมประชุมสหพันธกายภาพบําบัดโลก (World Confederation for 
Physical Therapy: WCPT) ครั้งที่ 7 ที่ประเทศคานาดา ในกลางป 2517 นายสุรศักดิ์ ศรีสุข ไดรับ
หนาที่นายกสมาคมฯ สืบแทน และไดมุงเนนในดานประชาสัมพันธ สูบุคคลภายนอกทั้งดานวิทยุและ
หนังสือพิมพ ไดจัดสงอาสาสมัครไปชวยงานที่ศูนยเด็กพิการปากเกร็ด ตลอดจนจัดงานหาทุนเขาสู
สมาคมฯ และไดรวมกับโรงเรียนกายภาพบําบัดจัดตั้งอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร นักศึกษา
กายภาพบําบัดป 3, 4 

 ในป พ.ศ. 2518-2519 นายกสมาคมฯ ทานเดิมไดทําหนาที่ตอ โดยพัฒนาวิชาชีพสู
ตางประเทศ ไดริเริ่มผลักดันใหสมาคมฯ ไดเขาเปนสมาชิกของสหพันธกายภาพบําบัดโลก (WCPT) 
(สําเร็จในป 2521 ซึ่ง WCPT ไดมีหนังสือชี้แจงรับสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทยเขาเปน
สมาชิก) นอกจากนี้ไดกระจายงานดานวิชาการ โดยจัดสงวารสารกายภาพบําบัดไปตามโรงพยาบาล
และโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ ซึ่งไดผลทางดานประชาสัมพันธทางออมดวย ทําใหบุคลากรทางการ
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แพทย และนักเรียน นักศึกษาไดรูจักวิชาชีพนี้มากยิ่งขึ้น ในป พ.ศ. 2519-2520 ไดมีการเปลี่ยน
นายกสมาคมฯ คือ นายสุดสาคร พุดโธ รับหนาที่แทน ไดพัฒนาวิชาชีพสืบเนื่องกันมาทั้งดานวิชาการ
ดานเผยแพรความรูสูประชาชน และในวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ไดมีประกาศพระราชบัญญัติควบคุม
การประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบําบัด โดยมีคําสั่งของคณะปฎิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 
38 

ในป พ.ศ. 2520-2522 นายจิตตินทร  จินดาดวงรัตน ไดรับหนาที่นายกสมาคมฯ 
ติดตอกัน 2 สมัย งานทางดานวิชาชีพกายภาพบําบัดไดกาวหนาไปตามลําดับในทุกดาน ประชาชน
เริ่มมีความเขาใจในคําวา “กายภาพบําบัด” มากขึ้น คําวา “หมอนวด” คอยๆ สูญหายไป และใน
ระหวางนี้ไดมีประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบําบัด 
มีใจความวา ผูประกอบโรคศิลปะในสาขากายภาพบําบัดจะปฏิบัติตอผูปวยไดตอเมื่อผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมใหการวินิจฉัยโรคแลว และผูประกอบโรคศิลปะในสาขากายภาพบําบัดไดแตเฉพาะ
ยาที่ใชในวิธีทางกายภาพบําบัด ซึ่งไมใชยากินหรือยาฉีด 

ในป พ.ศ. 2522-2527 นายธงสิทธิ์ ตีรณศักดิ์ เปนนายกสมาคมฯ บริหารงานติดตอกัน 
5 สมัย ซึ่งความกาวหนาของวิชาชีพกายภาพบําบัดก็ไดเจริญขึ้นเรื่อยๆ ทุกดาน อาทิเชน ยายที่ทํา
การสมาคมฯ มาอยูที่โรงเรียนกายภาพบําบัด (ตึกสลากกินแบงชั้น 4) อยางถาวร โดยไดรับความ
กรุณาจาก ศาสตราจารย นายแพทยนที รักษพลเมือง หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร ออรโธปดิกสและ
กายภาพบําบัด มีการเผยแพรทางโทรทัศน ในรายการ“ปญหาชีวิตและสุขภาพ” รายการวิทยุ ท.ท.ท. 
ทุกวันอังคาร เวลา 08.35-09.00 น. ซึ่งทานผูฟงมีความสนใจรับฟงมากพอสมควรเพราะมีจุดหมาย
มาสอบถามปญหาตางๆ อยู เสมอ ไดรวมกอตั้ งสหพันธกายภาพบําบัดแหงเอเชีย (Asian 
Confederation for Physical Therapy: ACPT) ประกอบดวย ประเทศไทย, ไตหวัน, ฟลิปปนส, 
อินโดนีเซีย, เกาหลีใต, ญี่ปุน และประเทศไทยไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการระหวาง
ประเทศแหงเอเชียครั้งแรก พิจารณาเกี่ยวกับขอบเขต สิทธิ และหนาที่ ตลอดจนหลักสูตรการศึกษา
ของเจาหนาที่กายภาพบําบัด คณะกรรมการบริหารสหพันธกายภาพบําบัดโลก (WCPT) ไดใหเกียรติ
เลือกสถานที่ที่กรุงเทพมหานคร เปนที่ประชุมการบริหารงานเปนเวลา 1 สัปดาห ซึ่งเปนผลทําให
กายภาพบําบัดของประเทศไทย เปนที่แพรหลายรูจักกันทั่วโลกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ WCPT ไดสง
ผูเชี่ยวชาญชาวออสเตรเลีย Miss Roberta Shepherd มาเปดการอบรมเรื่อง C.P. ในป พ.ศ. 2525 
ทําใหนักกายภาพบําบัดไทย ไดรับความรูเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น และในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
ของ WCPT ครั้งลาสุดในสมัยนั้น ผลปรากฏวามีผูแทนจากประเทศไทย (นายธงสิทธิ์ ตีรณศักดิ์) 
ไดรับเลือกตั้งเปนรองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3 ซึ่งเปนการนําชื่อเสียงมาสูประเทศอยางมาก 

ในรอบ 20 ปแรกที่ผานมา วิชาชีพกายภาพบําบัดของไทยไดมีการพัฒนาเปนไป
ตามลําดับ ซึ่งสถาบันที่เกี่ยวของกับผลงานความกาวหนา ประกอบดวย โรงเรียนกายภาพบําบัด
แหลงผลิตบัณฑิต สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทยซึ่ งเปนจุดศูนยรวมของสมาชิก
กายภาพบําบัด และตัวนักกายภาพบําบัดที่กระจายกันทํางานอยูทั่วประเทศ ซึ่งในสมัยนั้น ไดมีนัก
กายภาพบําบัดที่เรียนจบแลวออกไปรับใชสังคมประมาณ 231 คน 36 จังหวัด 70 โรงพยาบาล  

ความกาวหนาของวิชาชีพกายภาพบําบัดไดมีการพัฒนามาตลอดเวลา ไมวาจะเปนดาน
วิชาการหรืองานวิจัย เพราะไดมีการประชุมวิชาการ หรือเปดอบรมระยะสั้นมาอยางสม่ําเสมอ ทั้งใน
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สวนกลางและสวนภูมิภาค ดานการประกอบวิชาชีพสวนตัวก็สามารถประกอบอาชีพอิสระ เปดคลินิก
สวนตัวไดเพราะไดมีการออกพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบําบัด (สภา
กายภาพบําบัด, 2557) ทั้งนี้ ณ ป พ.ศ. 2552 สมาชิกสภากายภาพบําบัดที่ขึ้นทะเบียนประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดมีประมาณ 5,200 คน แตปฏิบัติงานบริการในระบบสุขภาพทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพียง 2,569 คน คิดเปนอัตรานักกายภาพบําบัดตอประชากรเทากับ 1:26,097 แมวา
กระทรวงสาธารณสุขและสภากายภาพบําบัดไดจัดสรรงบประมาณผลิตนักกายภาพบําบัดในแผนการ
ลงทุนดานสุขภาพ พ.ศ. 2553-2556 ผลิตนักกายภาพบําบัดปละ 100 คน เปนเวลา 4 ปเพื่อแกไข
ปญหาการขาดแคลนกําลังคนกายภาพบําบัด (สภากายภาพบําบัด, 2552) อยางไรก็ตามยังกลาวได
วาขณะนี้ความตองการนักกายภาพบําบัดตามโรงพยาบาลตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ยังมีความ
ตองการนักกายภาพบําบัด ไปประจําทํางานอีกมาก 

ในป พ.ศ. 2547 มีการออก พระราชบัญญัติ วิชาชีพกายภาพบําบัด 2547 โดยระบุวา 
“วิชาชีพกายภาพบําบัด” หมายความวา วิชาชีพที่กระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจประเมินการ
วินิจฉัย และการบําบัดความบกพรองของรางกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่
ไมปกติ การปองกัน การแกไขและการฟนฟูความเสื่อมสภาพความพิการของรางกาย รวมทั้งการสงเส
ริมสุขภาพรางกายและจิตใจ ดวยวิธีการทางกายภาพบําบัด หรือการใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่
รัฐมนตรีประกาศโดยคําแนะนําของคณะกรรมการใหเปนเครื่องมือหรืออุปกรณกายภาพบําบัด ซึ่ง
เปนพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใชถึงปจจุบัน (สภากายภาพบําบัด, 2547) และมีผลใหมีการตั้งสภา
กายภาพบําบัดซึ่งเปนองคกรวิชาชีพตามกฎหมายที่มุงมั่นสรางเสริมสุขภาพ คุมครองสิทธิดานบริการ
สุขภาพของประชาชนใหทั่วถึง ดวยองคความรูทางกายภาพบําบัดท่ีมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน (สภา
กายภาพบําบัด, 2557) 

ทางดานประชาชน ก็ไดมีการรูจักกับงานทางดานกายภาพบําบัดมากขึ้นอยางรวดเร็ว 
เนื่องจากไดรับการรักษาจากนักกายภาพบําบัดตามโรงพยาบาลตางๆ ผูปวยตามแผนก
กายภาพบําบัดเพิ่มขึ้นทุกป และเปนผลจากดานประชาสัมพันธในทุกรูปแบบจากรายการ “เพื่อ
สุขภาพ” ทางสถานีวิทยุ ท.ท.ท., จากรายการโทรทัศน, จากหนังสือพิมพ หรือจากการจัดงาน
นิทรรศการดานวิชาการสูประชาชน ฯลฯ ซึ่งจะเห็นไดวาวิชาชีพกายภาพบําบัดของประเทศไทยไดมี
ความกาวหนาอยางตอเนื่อง และเปนที่ยอมรับของประชาชนมากข้ึนๆ (สภากายภาพบําบัด, 2557) 

ในสภาพสังคมไทยปจจุบัน การตื่นตัวเรื่องของสุขภาพกําลังเปนที่นิยมกันอยาง
แพรหลาย ทั้งในเรื่องของการดูแลเรื่องความสวยงามที่มาจากภายในรางกาย ควบคูไปกับการสราง
สุขภาวะที่ดี โดยเริ่มตั้งแตอาหารการกิน ตลอดจนการดูแลรักษาอาการเจ็บปวยที่ปจจุบันนิยมที่จะใช
วิธีการทางธรรมชาติมากกวาที่จะพึ่งยารักษา หรือการผาตัดซึ่งจะเสี่ยงตอการเสียชีวิตได วิธีการดูแล
รักษารางกายและอาการเจ็บปวยโดยวิธีทางกายภาพบําบัดเปนอีกแนวทางหนึ่ง ที่กําลังไดรับความ
นิยมในปจจุบัน เนื่องจากเปนแนวทางที่คอนขางปลอดภัย และสามารถนํามาประยุกตใชกับกิจวัตร
ประจําวันไดเอง แมวาในสมัยกอน คนสวนใหญมีความเชื่อวา กายภาพบําบัด ทํางานเฉพาะเพียงแต
ดูแลฟนฟูสภาพผูปวยหลังการผาตัด แตอันที่จริง บทบาทของกายภาพบําบัดนั้น กลับไมไดจําเพาะ
อยูแตเพียงการฟนฟูสมรรถภาพผูปวย แตยังมีบทบาทในการรักษา ปองกัน และสงเสริมสุขภาพ ซึ่ง
เปนสิ่งที่สําคัญมาก อีกท้ังงานกายภาพบําบัด ยังสามารถแบงประเภทยอยเปนดานตางๆ พอที่จะสรุป
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ไดดังนี้คือ ดานระบบกลามเนื้อ กระดูก และขอตอ ดานระบบประสาท ดานระบบหัวใจ ทรวงอก 
และหลอดเลือด ดานกายภาพบําบัดเด็ก ดานการยศาสตร ดานใหคําปรึกษาทางกายภาพบําบัด นับ
ไดวากายภาพบําบัดเปนวิชาชีพที่มีบทบาทในหลายๆ ดานในการดูแลคนไทยใหมีสุขภาพดี 
(มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบําบัด, 2557) 

การผลิตนักกายภาพบําบัดในประเทศไทย 

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญาตรีเพื่อผลิตนักกายภาพบําบัดในประเทศไทย
เริ่มตนเมื่อเกือบ 50 ปที่แลว 

ประวัติการผลิตนักกายภาพบําบัดในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2506 ศ.นพ. เฟองสัตย
สงวน และหมอมงามจิตต บูรฉัตร รวมกับ World Health Organization (WHO) และ World 
Confederation of Physical Therapy (WCPT) กอตั้งโรงเรียนกายภาพบําบัดขึ้นที่ศิริราช ซึ่ง
ปจจุบันคือ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดระดับปริญญา
ตรีโดยไดรับนักศึกษากายภาพบําบัดรุนที่ 1 จากนักศึกษาเตรียมแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และคณะวิทยาศาสตรการแพทย เขามาเรียนป 3 ใน พ.ศ. 2508 และ พ.ศ. 2509 ไดรับนักศึกษา
กายภาพบําบัดรุนที่ 3 จากการสอบเขามหาวิทยาลัยซึ่งบัณฑิตกายภาพบําบัดรุนแรก สําเร็จการศึกษา
เมื่อ พ.ศ. 2510 จากนั้น พ.ศ. 2526 คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเริ่มเปดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัดเปนแหงที่ 2 จากนั้นมีสถาบันตางๆ เปนสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด และหลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิต
กายภาพบําบัดมากขึ้น ซึ่งปจจุบันมีสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด รวมทั้งสิ้น 
16 สถาบัน เรียงตามการเปดสอนหลักสูตร (Tee MeeKeow, 2557) ดังนี้ 

1. โรงเรียนกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปดสอนหลักสูตรครั้ง
แรกเมื่อ พ.ศ. 2508 (มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบําบัด, 2558) 

2. คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน เปดสอนหลักสูตรครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 
2526 (มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะเทคนิคการแพทย, 2558) 

3. คณะเทคนิคการแทพย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปดสอนหลักสูตรครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 
2527 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะเทคนิคการแพทย, 2558) 

4. คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยรังสิต เปดสอนหลักสูตรครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2530 
(มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะกายภาพบําบัด, 2558) 

5. คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปดสอนหลักสูตรครั้งแรกเมื่อ 
พ.ศ. 2536 (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะกายภาพบําบัด, 2558) 

6. คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปดสอนหลักสูตรครั้ง
แรกเมื่อ พ.ศ. 2537 (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, คณะกายภาพบําบัด, 2558) 

7. คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปดสอนหลักสูตรครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 
2538 (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะสหเวชศาสตร, 2558) 

8. คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปดสอนหลักสูตรครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 
2541 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะสหเวชศาสตร, 2558) 
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9. คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปดสอนหลักสูตรครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2543 
(มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะสหเวชศาสตร, 2558) 

10. คณะวิทยาศาสตรสุขภาพและพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปดสอน
หลักสูตรครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2546  

11. สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปดสอน
หลักสูตรครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2548 (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุข
ศาสตร, 2558) 

12. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปดสอนหลักสูตรครั้งแรกเมื่อ 
พ.ศ. 2549 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะแพทยศาสตร, ภาควิชากายภาพบําบัด, 2558) 

13. สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพฯ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปดสอนหลักสูตรครั้ง
แรกเมื่อ พ.ศ. 2550 (มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558) 

14. คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา เปดสอนหลักสูตรครั้งแรกเมื่อ 2550 
(มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะสหเวชศาสตร, สาขาวิชากายภาพบําบัด, 2558) 

15. คณะกายภาพบําบัด วิทยาลัยเซนตหลุยส เปดสอนหลักสูตรครั้งแรกเมื่อ 2551 
(วิทยาลัยเซนหลุยห, คณะกายภาพบําบัด, 2558) 

16. คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เปดสอนหลักสูตรครั้งแรกเม่ือ 2554  
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน ป พ.ศ. 2557 มี

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่ผานการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดจากสภากายภาพบําบัด ทั้งสิ้น 16 สถาบัน (สภากายภาพบําบัด, 2557) ไดดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
4. มหาวิทยาลัยรังสิต  
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
6. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
7. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
9. มหาวิทยาลัยนเรศวร  
10. มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
11. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
13. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  
14. วิทยาลัยเซนตหลุยส  
15. มหาวิทยาลัยพะเยา  
16. มหาวิทยาลัยบูรพา  
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การจัดการศึกษาทางดานกายภาพบําบัดในตางประเทศ 

การจัดการศึกษาทางดานกายภาพบําบัดในตางประเทศที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษา
ดานกายภาพบําบัดในประเทศไทยคอนขางมาก คือ สหรัฐอเมริกา และแนวทางการจัดการศึกษาดาน
กายภาพบําบัดของสหพันธกายภาพบําบัดโลก WCPT (World Confederation for Physical 
Therapy) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

การจัดการศึกษาทางดานกายภาพบําบัดในสหรัฐอเมริกา 

การจัดการศึกษาทางดานวิชาชีพกายภาพบําบัดในสหรัฐอเมริกา หมายถึง การจัดการ
ศึกษาทั้งดานการสอนและการสอนทางคลินิกเพื่อผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีความรูและทักษะวิชาชีพ
กายภาพบําบัด เพื่อเขาสอบขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด (license) และ
รวมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญสําหรับผูที่เปนนักกายภาพบําบัดแลว 

สถาบันที่จัดการเรียนการสอนกายภาพบําบัดในสหรัฐอเมริกา ทั้งนักกายภาพบําบัด 
ผูชวยนักกายภาพบําบัด และความเชี่ยวชาญทางกายภาพบําบัด ตองเปนสถาบันที่ไดรับรองมาตรฐาน 
(accredited) จาก The Commission on Accreditation in Physical Therapy Education 
(CAPTE) ซึ่งเปนหนวยงานรับรองมาตรฐานการศึกษาทางกายภาพบําบัดในสหรัฐอเมริกาเทานั้น 
(American Physical Therapy Association, 2017) 

ทั้งนี้ปจจุบันระบบการเรียนการสอนในหลักสูตรกายภาพบําบัดในสหรัฐอเมริกา ไดมีการ
ปรับใหเปนหลักสูตร Doctor of Physical Therapy (DPT) สําหรับผูที่เขาเรียนใหมทั้งหมด สงผลให
ผูที่สําเร็จการศึกษาภายหลังจากเดือนมกราคม ป ค.ศ. 2015 เปนตนไปตองสําเร็จการศึกษาในระดับ 
DPT ถึงจะสามารถเขาสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได โดยหลักสูตร Doctor of 
Physical Therapy (DPT) รับผูเขาเรียน 3 แบบ ดังนี้ 

1. ผูที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เปนพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร
สุขภาพเขาสูหลักสูตร Professional DPT โดยมีระยะเวลาในการเรียนทั้งสิ้น 3 ป 

2. ผูที่เรียนในหลักสูตร Pre-professional (undergraduate/pre-PT) โดยจะมี
ระยะเวลารวมทั้งสิ้นในหลักสูตร 6 ป (Pre-professional 3 + DPT 3) สําหรับผูเรียนที่เริ่มจากระดับ
มัธยมศึกษา (high school)  

3. ผูที่จบการศึกษาในหลักสูตรกายภาพบําบัดระบบเกา ศึกษาเพิ่มเติมและไดรับ
คุณวุฒิ DPT นี้ได เปนการเปดโอกาสใหผูที่จบการศึกษาในหลักสูตรกายภาพบําบัดระบบเกา ซึ่ง
ในชวงเปลี่ยนผานระบบโดยหลักสูตรนี้ไดใชการเรียกใหแตกตางจากหลักสูตรในระบบใหมวา Post-
professional DPT (transition) หรือ tDPT เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูที่จบการศึกษาในระบบ
เกาไดมีโอกาสในการศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการใชหลักฐานเชิงประจักษ
หรือที่เรียกวา Evidence based practice (EBP) และการใชเหตุผลทางคลินิกหรือ Clinical 
reasoning เขามาใชในการรักษามากข้ึน  

หลักสูตร DPT ทั้งในรูปแบบของ Professional DPT และ Postprofessional DPT 
(หรือ tDPT) เปนหลักสูตรที่เนนการสรางความสามารถทางวิชาชีพในเชิงคลินิก เชนเดียวกับหลักสูตร
อื่นๆ ทางสายสุขภาพ เชน แพทย (medicine; MD) ทันตแพทย (dentistry; DDS) ศึกษาศาสตร 
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(education; EdD) จิตวิทยาคลินิก (clinical psychology; PsyD) จักษุแพทย (optometry; OD), 
และ podiatry (DPM) ซึ่งหลักสูตร tDPT นี้จะเนนความรูใหมในวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยเฉพาะใน
สวนของการรักษาทางคลินิก ซึ่งแตกตางจากหลักสูตร PhD ที่เปนหลักสูตรที่เนนการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาองคความรูใหมที่เปนความกาวหนาทางวิชาชีพ 

การไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดจากแตละรัฐในสหรัฐอเมริกา โดย
ผานการสอบ National Physical Therapy Examination (NPTE) นั้นถือวาผูที่ไดรับใบอนุญาตนั้น
ยังคงสามารถประกอบวิชาชีพตอไดถึงแมวาไมไดเรียน tDPT เพิ่มเติม หากแตผูที่สําเร็จการศึกษาภาย
หลังจากเดือนมกราคม ป ค.ศ.2015เปนตนไปจําเปนตองสําเร็จการศึกษาในระดับ DPT ถึงจะ
สามารถเขาสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได (สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย, 
2560) 

แนวทาง (guideline) สําหรับการจัดการศึกษาระดับวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยสหพันธกายภาพบําบัดโลก 
WCPT (World Confederation for Physical Therapy) 

WCPT มีความมุงหมายที่จะใชแนวทางนี้สําหรับการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพทาง
กายภาพบําบัดทั่วโลก เพื่อใชสําหรับการวางแผนหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และสําหรับ
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกและการประเมินมาตรฐาน แมวาแนวทางนี้จะถูก
พัฒนาขึ้นโดยพื้นฐานขอมูลของประเทศที่เปนสมาชิกของ WCPT อยางไรก็ตาม WCPT คาดหวังที่จะ
ใหหลักเกณฑนี้ถูกนําไปใช ในทุกประเทศที่มีการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัด เพื่อใหนัก
กายภาพบําบัดทั่วโลกมีมาตรฐานทัดเทียมกัน 

แนวทางนี้อาจใชเพื่อจุดประสงคตางๆ ดังนี้ 
1. เพื่ออธิบายธรรมชาติและลักษณะของโปรแกรมการศึกษาระดับวิชาชีพ

กายภาพบําบัด 
2. แสดงถึงมาตรฐานคุณวุฒิของผูที่จะเขาสูนักวิชาชีพกายภาพบําบัด และคุณลักษณะ

และความสามารถที่ผูมีคุณสมบัติดังกลาวควรสามารถแสดงได 
3. เปนแหลงขอมูลอางอิงภายนอกที่สําคัญสําหรับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

การศึกษาระดับวิชาชีพกายภาพบําบัด 
4. เปนคําแนะนําโดยทั่วไปสําหรับการตีความผลการเรียนรูที่เกี่ยวของกับโปรแกรม 
แนวทางนี้ใหความหลากหลายและความยืดหยุนในการออกแบบโปรแกรมและสงเสริม

นวัตกรรมภายในกรอบแนวคิดโดยรวมที่ตกลงกันไว แนวทางนี้ยังเปนกรอบสําหรับกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ชวยใหผลการเรียนรูที่กําหนดไวในโปรแกรมไดรับการทบทวนและ
ประเมินผลตามมาตรฐานที่กําหนดไวแนวทางนี้อาจเปนขอมูลใหนักกายภาพบําบัด ผูจัดการ ผู
ใหบริการ และคนอื่นๆ ที่ใหบริการดานสุขภาพทราบเกี่ยวกับระดับคุณลักษณะและทักษะของนัก
กายภาพบําบัดที่จะเขาสูวิชาชีพ แนวทางนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของแหลงขอมูลที่สามารถนํามาใชเพื่อ
กําหนดเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําทางดานการศึกษาระดับวิชาชีกายภาพบําบัดของแตละประเทศ อยางไร
ก็ตามแตละประเทศควรนําแนวทางนี้ไปปรับใชกับบริบทของประเทศตนโดยใหผลการเรียนรูที่ระบุใน
แนวทางนี้ถูกพัฒนาใหเกิดขึ้นเชนเดียวกัน 
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ลักษณะของการศึกษาทางกายภาพบําบัด WCPT แนะนําใหการศึกษาเพื่อผลิตนัก
วิชาชีพกายภาพบําบัดควรเปนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย เปนเวลาอยางนอย 
4 ป โดยควรมีการรับรองมาตรฐานของสถาบันที่จัดการศึกษาโดยหนวยงานตามกฎหมายของ
ประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ WCPT ยอมรับในระดับการศึกษาของการศึกษาเพ่ือผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่แตกตางกันได เชน ระดับปริญญาวิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี/ บัณฑิต /อนุปริญญาหรือเทียบเทา) 
หรือปริญญาโทและปริญญาเอก หากแตตองเปนหลักสูตรที่ใหนักศึกษามีความรู  ทักษะ และ
ความสามารถตามแนวทางที่ WCPT กําหนด โดยตองเปนการศึกษาระดับมืออาชีพที่เตรียมนัก
กายภาพบําบัดใหเปนผูประกอบวิชาชีพอิสระ และเปนโปรแกรมการศึกษาที่ประกอบดวยทฤษฎี 
หลักฐาน และการปฏิบัติตลอดหลักสูตร เริ่มตนดวยการเขาศึกษาในสถาบันที่ไดรับรองมาตรฐานและ
ปดทายดวยการปฏิบัติจริงทางคลินิก โดยมีเปาหมายเพื่อผลิตนักกายภาพบําบัดผานกระบวนการสอน 
และการฝกปฏิบัติทักษะวิชาชีพโดยปราศจากขอจํากัดของความแตกตางของวิชาชีพกายภาพบําบัด
แตละประเทศ ดานหลักสูตร WCPT ไดกําหนดเนื้อหาที่นักกายภาพบําบัดควรเรียนรูอยางละเอียด 
(World Confederation for Physical Therapy, 2017a) และกําหนดแนวทางการประเมิน
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางกายภาพบําบัดไวดวย (World Confederation for Physical 
Therapy, 2017b) นอกจากนี้ไดกําหนดคุณสมบัติของสถาบันการศึกษา ดังรายละเอียดตอไป 

คุณสมบัติของสถาบันการศึกษาระดับวิชาชีพกายภาพบําบัด ชื่อของหนวยงานที่
รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้นอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ แต
ควรมีองคประกอบของสถาบันการศึกษาดังตอไปนี้ (World Confederation for Physical 
Therapy, 2017c) 

 
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของสถาบันการศึกษาระดับวิชาชีพกายภาพบําบัดตามแนวทางของ WCPT 
2011 

คุณลักษณะ ประธาน
หลักสูตร/ 
ผูบริหาร
หลักสูตร 

อาจารยผูสอนใน
สถาบัน 

อาจารยผูควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน

ทางคลินิก 

เปนนักกายภาพบําบัด ใช ใช ยกเวนถาเปน
ผูเชี่ยวชาญที่สอนใน
สาขาที่เก่ียวของ เชน 
สรีระวิทยาการออก

กําลังกาย 

ใช 

เปนสมาชิกของสหพันธนัก
กายภาพบําบัดของประเทศนั้นๆ 

ใช ใช (ถาเปนนัก
กายภาพบําบัด) 

ใช 
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติของสถาบันการศึกษาระดับวิชาชีพกายภาพบําบัดตามแนวทางของ WCPT 
2011 (ตอ) 

คุณลักษณะ ประธาน
หลักสูตร/ 
ผูบริหาร
หลักสูตร 

อาจารยผูสอนใน
สถาบัน 

อาจารยผูควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน

ทางคลินิก 

มีสวนรวมกับองคกรทางวิชาชีพ ใช ตองการ ตองการ 
การศึกษา PhD, EdD, 

ScD, DSc 
(ตองการ) 

ผานการเรียน
หรือจบ

การศึกษา
เกี่ยวกับการ
จัดการ (เชน 

MBA, 
Master’s in 

Management 
Science) 
(ตองการ) 

Post professional 
degree (ตองการ) 

 
ถาไมใชนัก

กายภาพบําบัดตอง
จบการศึกษาที่

เกี่ยวของกับเรื่องที่
สอน 

 

จบการศึกษา
ระดับปริญญา

วิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

 
Post 

professional 
education 
(ตองการ) 

ความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอน
หรือวิจัย 

ใช ตองการ ตองการ 

เปนพนักงานประจําใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ใช ใช ไดรับการแตงตั้ง
อยางเปนทางการ

จาก
สถาบันการศึกษา 

การฝกปฏิบัติทางคลินิกอยาง
ตอเนื่อง 

ถาเปนไปได ถาเปนไปได ใช 

เปนสมาชิกของ
สถาบันการศึกษาที่เปนเจาของ
หลักสูตรวิชาชีพกายภาพบําบัด 

ใช ใช ตองการ 

มีความเชี่ยวชาญในสาขาท่ี
รับผิดชอบในหลักสูตร 

ใช ใช ใช และมี
ประสบการณ
อยางนอย 1 ป 
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติของสถาบันการศึกษาระดับวิชาชีพกายภาพบําบัดตามแนวทางของ WCPT 
2011 (ตอ) 

คุณลักษณะ ประธาน
หลักสูตร/ 
ผูบริหาร
หลักสูตร 

อาจารยผูสอนใน
สถาบัน 

อาจารยผูควบคุม
การฝกปฏิบัติงาน

ทางคลินิก 

การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง
ที่สอดคลองกับวิชาชีพและ
ความตองการของหลักสูตร 

ใช ใช ใช 

มีการสอนและประเมินผลทักษะ
ของนักศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ใช ใช ใช 

มีแผนการสอนที่ชัดเจน ใช ใช ไมคาดหวัง/ 
ตองการ 

มีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ตามความคาดหวังของหลักสูตร
และสถาบันการศึกษา 

ใช ใช ใช 

มีสวนรวมกับการบริหารสถาบัน
ที่สังกัด 

ใช ตองการ ไม 

มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
จัดการและความเปนผูนํา 

ใช ไมคาดหวัง/ ตองการ ไมคาดหวัง 

สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
กายภาพบําบัด 

ใช ใช ใช 

มีความรูที่ทันสมัยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติทักษะทางคลินิก 
คุณภาพการการสอนทางคลินิก 
กายภาพบําบัดชุมชน ระบบ
สุขภาพ 

ใช ใช ถาเปนนัก
กายภาพบําบัด 

ใช 

ไดรับจากแตงตั้งจากสถาบันที่
สังกัด 

ใช ไมจําเปน/ ตองการ ไมคาดหวัง 
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การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

การผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยไดกอกําเนิดขึ้นอยางเปนทางการตั้งแต
ป พ.ศ. 2508 และมีผูสําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขากายภาพบําบัดออกมารับใชสังคมรุน
แรกในป พ.ศ. 2510 ทั้งนีก้ารผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดในสถาบันอุดมศึกษามีพัฒนาการเรื่อยมา 
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2547 มีการออกพระราชบัญญัติวิชาชีพขึ้น คือ พระราชบัญญัติวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547  
วิชาชีพกายภาพบําบัด หมายความวา วิชาชีพที่กระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการตรวจ

ประเมินการวินิจฉัย และการบําบัดความบกพรองของรางกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการ
เคลื่อนไหวที่ไมปกติ การปองกัน การแกไขและการฟนฟูความเสื่อมสภาพความพิการของรางกาย 
รวมทั้งการสงเสริมสุขภาพรางกายและจิตใจ ดวยวิธีการทางกายภาพบําบัดหรือการใชเครื่องมือหรือ
อุปกรณที่รัฐมนตรีประกาศโดยคําแนะนําของคณะกรรมการใหเป นเครื่องมือหรืออุปกรณ
กายภาพบําบัด (สภากายภาพบําบัด, 2547) 

และผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตองเปนบุคคลซึ่งไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดจากสภากายภาพบําบัดโดยตองเปนบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาที่ ไดรับการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดจากสภากายภาพบําบัด และตองสอบผานการสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ซึ่งสภากายภาพบําบัดเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่
รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด และรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก  

พัฒนาการการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด 

การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 นั้นมีพัฒนาการดังนี้ 

1. การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดชวง พ.ศ. 2547 - 2551 ในชวงแรก
สภากายภาพบําบัดใหการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ ที่ไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรอง
ปริญญาจํานวน 10 สถาบัน ไดแก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ (สภากายภาพบําบัด, 2550) 

2. การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2551 – 2558 เปนไปตาม
ประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง หลักเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 29 
กันยายน พ.ศ. 2551 ซึ่งสภากายภาพบําบัดกําหนดคุณสมบัติของหลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต 
หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด ที่จะไดรับการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ดังนี้ 
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2.1 หลักสูตรตองผานการเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยที่สอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

2.2 มีระยะเวลาการฝกปฏิบัติทางคลินิกกายภาพบําบัด รวมกันไมนอยกวา 
1,000 ชั่วโมง  

2.3 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเปนไปตามมาตรฐานความสามารถขั้น
พื้นฐานของนักกายภาพบําบัด (competency) ที่สภากายภาพบําบัดกําหนด ซึ่งประกอบดวย 
ลักษณะ ความรู ความสามารถ 6 สวน ดังนี้ 

2.3.1 ลักษณะและเจตคติของนักกายภาพบําบัด 
2.3.2 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
2.3.3 ความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของ ไดแก 

2.3.3.1 กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยาและพยาธิวิทยาของระบบ
ตางๆ 

2.3.3.2 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย 
2.3.3.3 ชีวกลศาสตรของระบบตางๆ ไดแก ระบบกลามเนื้อและ

กระดูก ระบบหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิต 
2.3.3.4 ชีวฟสิกสของ ความรอน กะแสไฟฟา และคลื่น

แมเหล็กไฟฟา 
2.3.4 ความสามารถดานบริการ 

2.3.4.1 โรค/ภาวะ/กลุมอาการที่พบบอย และ/หรือ มี
ความสําคัญในประเทศไทยที่นักกายภาพบําบัดตองมีความสามารถในการ สงเสริม ปองกัน รักษา 
และฟนฟู ไดแก ระบบกลามเนื้อกระดูก ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ภาวะที่
เกิดข้ึนระหวางคลอด และภาวะอ่ืนๆ 

2.3.4.2 ความรูและทักษะในการสงเสริมสุขภาพ 
2.3.4.3 ความรูและทักษะในการปองกันความผิดปกติของการ

เคลื่อนไหวและ/หรือภาวะแทรกซอน 
2.3.4.4 ความรูและทักษะในการรักษาและฟนสภาพ 

2.3.5 ความสามารถดานวิชาการและการวิจัย 
2.3.6 ความสามารถดานการบริหาร 

2.4  คณบดี หรือหัวหนาหนวยงาน หรือหัวหนาภาควิชา รวมทั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 3 คน และอาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย 5 คน (อาจเปนคน
เดียวกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรก็ได) ตองไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
(สภากายภาพบําบัด, 2551) 

แมวาสภากายภาพบําบัดจะออกขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2556 
แตอยางไรก็ตามขอบังคับดังกลาวกําหนดใหสภากายภาพบําบัดใหการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดแกสถาบันที่สภากายภาพบําบัดใหการรับรองปริญญาตามประกาศเดิม (ประกาศสภา
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กายภาพบําบัด เรื่อง หลักเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 29 กันยายน 
2551) และมีระยะเวลาใหการรับรองอยูในชวง 12 เม.ย. 2556  ตอไปอีกเปนระยะเวลา 2 ปออก นั้น
คือทุกสถาบันจะสิ้นสุดการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดในวันที่ 11 เม.ย. 2558 (สภา
กายภาพบําบัด, 2556) ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 16 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วิทยาลัยเซนตหลุยส มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยบูรพา 

3. การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2559 เปนตนไป จาก
ขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ 
เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2556 กําหนดใหการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดนั้นหลักสูตรตองผานความเห็นชอบของสภากายภาพบําบัดและดําเนินการผลิตบัณฑิต
โดยสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองจากสภากายภาพบําบัด ซึ่งสาระสําคัญเกี่ยวกับการเห็นชอบ
หลักสูตร และการรับรองสถาบันการศึกษา เปนดังนี้ 

3.1 หลักสูตรตองมีเนื้อหาสาระครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตองมีโครงสรางและรายละเอียดอื่นๆ ตาม
หลักเกณฑที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด (ประกาศภายหลัง)  โดยการยื่นคําขอความเห็นชอบ
หลักสูตร จะตองกระทําลวงหนากอนถึงกําหนดการเปดรับนักศึกษาไมนอยกวา 180 วัน และการ
เปดรับนักศึกษาตามหลักสูตรที่ยื่นคําขอความเห็นชอบหลักสูตรนั้นจะสามารถดําเนินการไดก็ตอเมื่อ
สภากายภาพบําบัดใหการรับรองหลักสูตรนั้นแลว 

3.2 การรั บรองสถาบันต อ ง เป น ไปตามหลั ก เ กณฑมาตรฐานที่ สภ า
กายภาพบําบัดประกาศกําหนด (ประกาศภายหลัง) โดยจะยื่นขอรับรองกอนหรือพรอมกับการยื่นขอ
ความเห็นชอบหลักสูตรก็ได สําหรับสถาบันที่จะขอเปดดําเนินการใหม ตองขอรับรองสถาบันพรอม
กับขอความเห็นชอบหลักสูตร และตองมีหลักฐานที่แสดงขอตกลงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 8 ปกับ
สถาบันอื่นที่มีประสบการณในการเปดดําเนินการสอนหลักสูตรติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 15 ปและ
ไดรับการรับรองสถาบันจากสภากายภาพบําบัด เพื่อเปนสถาบันที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาและ
คําแนะนํารวมถึงใหความชวยเหลือและดูแลสถาบันที่ขอเปดดําเนินการใหมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ 
การขอรับรองสถาบันจะตองกระทําลวงหนากอนถึงกําหนดการเปดรับนักศึกษาไมนอยกวา 180 วัน 

ขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของ
สถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2556 กําหนดใหสภากายภาพบําบัดใหการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดแกสถาบันที่สภากายภาพบําบัดใหการรับรองปริญญาตาม
ประกาศเดิม (ประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง หลักเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ลงวันที่ 29 กันยายน 2551) และมีระยะเวลาใหการรับรองอยูในชวง 12 เม.ย. 2556  
จํานวน 16 สถาบัน (ขอบังคับมีผลบังคับใช) โดยมีกําหนดระยะเวลา 2 ป นั่นคือทุกสถาบันจะสิ้นสุด
การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดในวันที่ 11 เม.ย. 2558 และตองดําเนินการขอรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดใหม (สภากายภาพบําบัด, 2556) 
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สภากายภาพบําบัดออกประกาศสภากายภาพบําบัด 2 ฉบับตามขอบังคับสภา
กายภาพบําบัดวาดวยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนใน
การสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2556 คือ ประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 และประกาศสภากายภาพบําบัด 
เรื่อง เกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 
เมษายน พ.ศ. 2558 สงผลทําใหสถาบันที่สภากายภาพบําบัดใหการรับรองปริญญาตามประกาศเดิม 
(ประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง หลักเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที ่
29 กันยายน 2551) จํานวน 16 สถาบัน และสถาบันการศึกษาที่จะเปดดําเนินการใหม ตองยื่นขอ
ความเห็นชอบและไดรับความเห็นชอบหลักสูตรที่จะใชเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2559 เปนตน
ไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่ประกาศ ลงวันที่ 7 เมษายน 
พ.ศ. 2558 และตองยื่นขอรับรองสถาบันและไดรับการรับรองสถาบันตามเกณฑมาตรฐานการรับรอง
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ประกาศ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558  
เพื่อใหสามารถเปดรับนักศึกษาปการศึกษา 2559 เปนตนไปได (สภากายภาพบําบัด, 2558ก, 2558
ข) 

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด จํานวน 16 สถาบันที่ไดรับ
การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยมีระยะเวลาที่ไดรับการรับรองถึง 11 เมษายน พ.ศ. 
2558 ตามบทเฉพาะกาลของขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2556 ไดยื่นขอความ
เห็นชอบหลักสูตรและขอรับรองสถาบันในชวงป พ.ศ. 2558 เพื่อใหไดรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดกอนเปดรับนักศึกษาปการศึกษา 2559 และสามารถเปดรับนักศึกษาปการศึกษา 
2559 ได ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่สถาบันตองยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรกอนถึงกําหนดการเปดรับ
นักศึกษาปการศึกษา 2559 ไมนอยกวา 180 วัน และตองยื่นขอรับรองสถาบันกอนหรือพรอมกับการ
ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตร ซึ่งมีสถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด 
จํานวน 13 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเซนต
หลุยส มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยรังสิต และมีสถาบันที่ไมไดรับการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด จํานวน 3 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยคริสเตียน (สภากายภาพบําบัด, 2559) 
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เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ตามประกาศสภา
กายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 
เมษายน พ.ศ. 2558 นั้น หลักสูตรที่จะไดรับความเห็นชอบตองมีองคประกอบครบถวนตามประกาศ
เทานั้น และระยะเวลาการเห็นชอบหลักสูตรไมเกิน 5 ป โดยหลักสูตรที่ยื่นความเห็นชอบจะตองเปน
หลักสูตรที่ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยของสถาบันแลว และประกอบดวย 3 
องคประกอบ ไดแก หลักสูตร อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร และผูเขารับการศึกษา การ
เทียบโอนผลการเรียนรู การจัดการศึกษาและการสําเร็จการศึกษา ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 2 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ตามประกาศสภา
กายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที 7 
เมษายน พ.ศ. 2558 

เกณฑการประเมิน รายละเอียดการประเมิน 
องคประกอบที ่1 หลักสูตร 
1.1 หลักสูตร มีปรัชญาและวัตถุประสงคของการศึกษาที่ชัดเจน 
1.2 จํานวนหนวยกิต หลักสูตรตองมีจํานวนหนวยกิต รวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต 
1.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.3.1 มีจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.3.2 ประกอบดวยกลุมวิชา ดังน้ี 
1.3.2.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตรภาษาศาสตร 
1.3.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

1.4 หมวดวิชาเฉพาะ 1.4.1 มีจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 84 หนวยกิต 
1.4.2 มีองคประกอบเปนไปตาม  

1.4.2.1 มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
กายภาพบําบัด 

1.4.2.2 ความสามารถขั้นพื้นฐานของผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 
1.4.3 มีจํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด หรือการ
ฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง ไมนอยกวา 1,000 ชั่วโมง 

1.5 หมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
1.6 เนื้อหา  หรือสาระวิชาที่สําคัญ

ในหลักสูตร 
1.6.1 การวิ เคราะหการเคลื่อนไหวของมนุษย  (Human 
Movement Analysis) ไมต่ํากวา 10 ชั่วโมง 
1.6.2 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก (Clinical Reasoning 
Process) ไมต่ํากวา 10 ชั่วโมง 
1.6.3 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด (Physical 
Therapy Evaluation and Diagnosis) ไมต่ํากวา 60 ชั่วโมง 
1.6.4 การรักษาดวยการออกกําลังกาย (Therapeutic Exercise) ไม
ต่ํากวา 60 ชั่วโมง 
1.6.5 การขยับ ดัด ดึง ขอตอ (Joint Mobilization and  
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ตารางที่ 2 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ตามประกาศสภา
กายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที 7 
เมษายน พ.ศ. 2558 (ตอ) 

เกณฑการประเมิน รายละเอียดการประเมิน 
 1.6.6 Manipulation) ไมต่ํากวา 45 ชั่วโมง 

1.6.7 เทคนิคการเคลื่ อนยายและการฝกเดิน (Transfer 
Techniques and Ambulation) ไมต่ํากวา 30 ชั่วโมง 
1.6.8 การรักษาดวยเครื่องมือหรืออุปกรณกายภาพบําบัดตาม
กฎหมายวิชาชีพกายภาพบําบัด ไมต่ํากวา 60 ชั่วโมง 
1.6.9 กายภาพบําบัดในระบบกลามเนื้อ และโครงราง 
(Musculoskeletal Physical Therapy) ไมต่ํากวา 75 ชั่วโมง 
1.6.10 กายภาพบําบัดในระบบประสาท (Neurological Physical 
Therapy) ไมต่ํากวา 75 ชั่วโมง 
1.6.11 กายภาพบําบัดในระบบไหลเวียนเลือดและการหายใจ 
(Respiratory and Cardiopulmonary Physical Therapy) ไมต่ํา
กวา75 ชั่วโมง 
1.6.12 กายภาพบําบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของในเด็ก (Pediatric Physical Therapy) ไมต่ํากวา 60 
ชั่วโมง 
1.6.13 การชวยฟนคืนชีพ (Resuscitation) ไมต่ํากวา 3 ชั่วโมง 

องคประกอบที ่2 อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร 
2.1 จํานวน 2.1.1 ไมนอยกวา 5 คน (นับรวมผูบริหารสถาบันการศึกษาได) 

2.1.2 ทุกคนตองมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
2.2 คุณวุฒิ 2.2.1 กรณีที่ 1 

2.2.1.1 ปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางดานกายภาพบําบัด
และ 

2.2.1.2 มีประสบการณการสอนมาแลวไมนอยกวา 1 ป ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

2.2.2 กรณีที่ 2 
2.2.2.1 ปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาอื่นและ 
2.2.2.2 มีประสบการณการสอนมาแลว ไมนอยกวา 2 ปใน

สถาบันอุดมศึกษา 
2.3 ประสบการณปฏิบัติงานทาง

ค ลิ นิ ก ห รื อ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
สถานการณจริง 

2.3.1 มีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกหรือปฏิบัติงานใน
สถานการณจริงใน 

2.3.1.1 สาขากายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครงราง 
หรือ 

2.3.1.2 สาขากายภาพบําบัดระบบประสาท หรือ 
2.3.1.3 สาขากายภาพบําบัดระบบการไหลเวียนเลือดและ

การหายใจ หรือ  
2.3.1.4 สาขากายภาพบําบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหว

และภาวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในเด็ก 
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ตารางที่ 2 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ตามประกาศสภา
กายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที 7 
เมษายน พ.ศ. 2558 (ตอ) 

เกณฑการประเมิน รายละเอียดการประเมิน 
องคประกอบที ่3 ผูเขารับการศึกษาการเทียบโอนผลการเรียนรู การจัดการศึกษาและการสําเร็จการศึกษา 
3.1 คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา 3.1.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเทา 
3.1.2 มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ไมเจ็บปวยหรือเปน
โรคติดตอรายแรงหรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 
3.1.3 มีความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
3.1.4 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถาบันการศึกษากําหนด 

3.2 การเทียบโอนผลการเรียนรู 3.2.1 ใหเทียบโอนได เฉพาะหลักสูตรที่ไดรับการเผยแพรโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว 
3.2.2 นักศึกษาตางคณะหรือตางสาขาในประเทศไทยจะตองผาน
การประเมินเจตคติตอวิชาชีพและรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งเปนไปตาม
ขอบังคับของแตละสถาบันการศึกษา 
3.2.3 นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ ตองเปนผูศึกษา
จากสถาบันที่ไดรับการรับรองจากองคกรที่มีหนาที่ตามกฎหมายของ
แตละประเทศหรือใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศนั้น ๆ ตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด 

3.3 การลงทะเบียน 3.3.1 ภาคการศึกษาปกติ ไมนอยกวา 9 หนวยกิตและไมเกิน 22 
หนวยกิต 
3.3.2 ภาคการศึกษาฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 

3.4 ระยะเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา และไมเกิน 16 
ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา 

3.5 การจัดการศึกษา มีจํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี การเรียนในหองปฏิบัติการและ
ภาคปฏิบัติไมเกินวันละ 8 ชั่วโมง 

3.6 การฝกปฏิบัติงาน ทางคลินิก
กายภาพบําบัด หรือการฝก
ป ฏิ บั ติ ง า น ท า ง วิ ช า ชี พ
กายภาพบําบัด 

3.6.1 มีจํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติงานในแตละรายวิชาครบถวนตาม
หนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร 
3.6.2 มีแผนการการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการ
ฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงทุกรายวิชา ตามเวลาที่กําหนดไว
ลวงหนาอยางชัดเจน 

3.7 การสําเร็จการศึกษา 3.7.1 ตองศึกษาครบตามจํานวนหนวยกิต ที่กําหนดในแผนการ
ศึกษาของหลักสูตร 
3.7.2 ตองไดแตมไมต่ํากวาระดับ 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชา
ความรูเฉพาะดานวิชาชีพกายภาพบําบัด 
3.7.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 
4 แตมระดับคะแนน 
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เกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

เกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ตาม
ประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 นั้น ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานการรับรอง
สถาบันการศึกษาที่มีผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดแลว และ
เกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาที่ เริ่มเปดดําเนินการในหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดแหงใหม 

1. เกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่มีผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดแลว ประกอบดวย เกณฑมาตรฐานสํ าคัญที่ทุ ก
สถาบันการศึกษาจะตองดําเนินการใหเปนไปตามประกาศ และเกณฑมาตรฐานเพื่อการพัฒนาที่ทุก
สถาบันการศึกษาควรดําเนินการใหเปนไปตามประกาศ ซึ่งมีการกําหนดคะแนนเต็ม 110 เพื่อนําไป
กําหนดระยะเวลาที่ใหการรับรองสถาบันการศึกษา ทั้งนี้สถาบันตองผานเกณฑมาตรฐานสําคัญจึงจะ
ไดรับการพิจารณาเกณฑมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเพื่อกําหนดระยะเวลาที่ ใหการรับรอง
สถาบันการศึกษา โดยกําหนดระยะเวลาที่ใหการรับรองเปน 3 ชวง คือ 0-36 คะแนน ใหการรับรอง
ไมเกิน 3 ป 37-73 คะแนน ใหการรับรองไมเกิน 4 ป และ 74-110 คะแนน ใหการรับรองไมเกิน 5 ป 

เกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก  
องคประกอบที่ 1 การบริหารสถาบันการศึกษา ซึ่งมีเกณฑมาตรฐานสําคัญ 2 ขอและเกณฑมาตฐาน
เพื่อการพัฒนา 12 คะแนน องคประกอบที่ 2 อาจารยกายภาพบําบัดและบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมี
เกณฑมาตรฐานสําคัญ 3 ขอและเกณฑมาตฐานเพื่อการพัฒนา 18 คะแนน องคประกอบที่ 3 การ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งไมมีเกณฑมาตรฐานสําคัญแตมีเกณฑมาตรฐานเพื่อการพัฒนา 25 คะแนน
องคประกอบที่ 4 การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณ
จริง ซึ่งมีเกณฑมาตรฐานสําคัญ 1 ขอและเกณฑมาตฐานเพื่อการพัฒนา 20 คะแนน องคประกอบที่ 
5 ปจจัยเกื้อหนุน ซึ่งมีเกณฑมาตรฐานสําคัญ 2 ขอและเกณฑมาตรฐานเพื่อการพัฒนา 25 คะแนน 
และองคประกอบที่ 6 การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งไมมีเกณฑมาตรฐานสําคัญแตมีเกณฑ
มาตรฐานเพื่อการพัฒนา 10 คะแนน  

รายละเอียดและคะแนนของแตละองคประกอบของเกณฑมาตรฐานการรับรอง
สถาบันการศึกษา เปนดังตอไปนี้ 

1.1 องคประกอบท่ี 1 การบริหารสถาบันการศึกษา 
1.1.1 เกณฑมาตรฐานสําคัญ ประกอบดวย 

1.1.1.1 ผูบริหารสถาบันการศึกษา 
1.1.1.1.1 มี ใ บ อ นุ ญ า ต เ ป น ผู ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ

กายภาพบําบัด 
1.1.1.1.2 มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโททางดาน

กายภาพบําบัด วิทยาศาสตรสุขภาพ การบริหารการศึกษา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยสาขากายภาพบําบัด 
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1.1.1.1.3 มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ด า น ก า ร ส อ น วิ ช า ชี พ
กายภาพบําบัดมาแลวไมนอยกวา 3 ปนับถึงวันที่ยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษา 

1.1.1.1.4 มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ด า น ก า ร บ ริ ห า ร ใ น
สถาบันการศึกษามาแลวไมนอยกวา 3 ปนับถึงวันที่ยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษา 

1.1.1.1.5 เปนอาจารยประจําซึ่งปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา
ในสถาบันการศึกษานั้น 

1.1.1.2 หลักสูตร มีหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดซึ่งผานความเห็นชอบจากสภากายภาพบําบัดแลว 

1.1.2 เกณฑมาตรฐานเพื่อการพัฒนา รวม 12 คะแนน ประกอบดวย 
1.1.2.1 สถานะของสถาบันการศึกษา มีสถานะเปนคณะ ภาควิชา 

หรือ หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ที่เปนเจาของหลักสูตรกายภาพบําบัด และไดรับการรับรองใหจัดตั้งขึ้น
อยางถูกตองตามกฎหมายของสถาบันตนสังกัด (1 คะแนน) 

1.1.2.2 วิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบันการศึกษา มีวิสัยทัศน
และพันธกิจของสถาบันการศึกษาที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดซึ่งบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร (1 คะแนน) 

1.1.2.3 โครงสรางการบริหารงานของสถาบันการศึกษา (1 
คะแนน) ประกอบดวย 

1.1.2.3.1 มีโครงสรางการบริหารงาน ซึ่งแสดงระบบ
และกลไกที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษา ดังนี้ ไดแก (1) การจัดการศึกษา (2) การ
วิจัย (3) การใหบริการวิชาการแกสังคม (4) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.1.2.3.2 มีการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในแต
ละพันธกิจของสถาบันการศึกษา 

1.1.2.3.3 เปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการ
วางแผนและการตัดสินใจในพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษา 

1.1.2.4 ระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ มีระบบ
ขอมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจประกอบดวยระบบขอมูลและสารสนเทศดานการบริหาร การ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม (1 คะแนน) 

1.1.2.5 การเงินและงบประมาณ (3 คะแนน) ประกอบดวย 
1.1.2.5.1 มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น แ ล ะ ผ ล ก า ร จั ด ส ร ร

งบประมาณที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันการศึกษาในปการศกึษาที่มีการตรวจประเมิน 
1.1.2.5.2 มีการตรวจสอบการใชงบประมาณตามภารกิจ

อยางสม่ําเสมออยางนอยปละ 2 ครั้ง 
1.1.2.5.3 มีการนํ าขอมูลทางการเงินไปวิ เคราะห

ประเมินผลและใชในการวางแผนและตัดสินใจ 
1.1.2.6 รองผูบริหารสถาบันการศึกษา (1 คะแนน) ประกอบดวย 
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1.1.2.6.1 มีจํานวนอยางนอย 1 คน 
1.1.2.6.2 ทุกคนมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

กายภาพบําบัด 
1.1.2.6.3 ทุกคนมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท

ทางดานกายภาพบําบัด วิทยาศาสตรสุขภาพหรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
สาขากายภาพบําบัด 

1.1.2.6.4 ทุกคนมีประสบการณดานการสอนวิชาชีพ
กายภาพบําบัดมาแลวไมนอยกวา 3 ปนับถึงวันที่ยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษา 

1.1.2.6.5 ทุ ก ค น เ ป น อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ใ น
สถาบันการศึกษานั้น 

1.1.2.7 การบริหารงานบุคคล (1 คะแนน) ประกอบดวย 
1.1.2.7.1 มีการกําหนดลักษณะงานและขอบเขตงานทุก

ตําแหนงเปนลายลักษณอักษร 
1.1.2.7.2 มีระบบการสรรหา ประเมินบุคลากรและ

สวัสดิการ 
1.1.2.8 การพัฒนาอาจารยกายภาพบําบัดและบุคลากรสาย

สนับสนุน (3 คะแนน) ประกอบดวย 
1.1.2.8.1 มีการพัฒนาอาจารยใหมในหลักสูตรเพื่อ

เตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนการสอน (1 คะแนน) 
1.1.2.8.2 มีแผนงานและงบประมาณพัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตร อาจารยผูสอนในหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนบุคลากรประจําเต็มเวลา
ทุกคนใหไดรับการพัฒนาตนเองทุกปงบประมาณ (เชน ศึกษา อบรม ดูงาน สัมมนา หรือประชุม
วิชาการ) (1 คะแนน) 

1.1.2.8.3 อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร 
อาจารยผูสอนในหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุนไมต่ํากวารอยละ 80 ไดรับการพัฒนาทุก
ปงบประมาณ (1 คะแนน) 

1.2 องคประกอบที่ 2 อาจารยกายภาพบําบัดและบุคลากรสายสนับสนุน 
1.2.1 เกณฑมาตรฐานสําคัญ ประกอบดวย 

1.2.1.1 อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร  
1.2.1.1.1 มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน 
1.2.1.1.2 ทุกคนตองมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

กายภาพบําบัด 
1.2.1.1.3 ทุกคนตองมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือ

ปริญญาเอกทางดานกายภาพบําบัดหรือวิทยาศาสตรสุขภาพ และมีประสบการณเปนอาจารยผูสอน
ในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันที่ยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษา หรือ วุฒิ
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การศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาอื่น และมีประสบการณเปนอาจารยผูสอนใน
สถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ปนับถึงวันที่ยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษา 

1.2.1.1.4 ทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันที่ยื่นขอรับรอง
สถาบันการศึกษา 

1.2.1.1.5 ทุกคนมีภาระงานดานการสอนทั้งบรรยาย 
ภาคปฏิบัติและการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด หรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง
ตองไมเกิน 20 ชั่วโมงจริงตอสัปดาหในแตละปการศึกษา คํานวณระยะเวลาจากการสอนจริงของการ
ปฏิบัติงาน โดยคิดทุกระดับของหลักสูตรทางสาขากายภาพบําบัดในสถาบันการศึกษาที่สังกดั 

1.2.1.2 อาจารยผูสอนในหลักสูตร  
1.2.1.2.1 ทุกคนตองมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

กายภาพบําบัด 
1.2.1.2.2 ทุกคนตองมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือ

ปริญญาเอกทางดานกายภาพบําบัดหรือวิทยาศาสตรสุขภาพ และมีประสบการณเปนอาจารยผูสอน
ในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันที่ยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษา หรือ วุฒิ
การศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาอื่นและมีประสบการณ เปนอาจารยผู สอนใน
สถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ปนับถึงวันที่ยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษา หรือ วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานกายภาพบําบัดและมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยสาขากายภาพบําบัด ทั้งนี้กรณีที่อาจารยผูสอนในหลักสูตรมีประสบการณการสอนไม
ครบระยะเวลาตามที่กําหนดไวใหสถาบันการศึกษาแสดงพยานหลักฐานที่บงชี้ไดวามีแผนงานและ
ระบบติดตาม กํากับ ดูแลอาจารยผูสอนในหลักสูตรคนนั้น 

1.2.1.2.3 ทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงในสาขาวิชากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปน
ผูสอน ไดแก สาขาวิชากายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครงราง หรือสาขากายภาพบําบัดระบบ
ประสาท หรือสาขากายภาพบําบัดระบบการไหลเวียนเลือดและการหายใจ หรือสาขากายภาพบําบัด
ทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอ่ืนๆ ที่เก่ียวของในเด็กอยางนอย 1 ปนับถึงวันที่ยื่นขอรับรอง
สถาบันการศึกษา ทั้งนี้ในการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาครั้งแรกตามขอนี้หากสถาบันการศึกษา
ใดไมมีอาจารยผูสอนในหลักสูตรสาขากายภาพบําบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของในเด็กท่ีมีประสบการณการสอนตามระยะเวลาที่กําหนดไว อนุโลมใหสถาบันการศึกษาแสดง
พยานหลักฐานที่บงชี้ไดวามีแผนงานและระบบพัฒนาอาจารยผูสอนในหลักสูตรสาขาดังกลาวใหไดรับ
ประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงครบกําหนด
ระยะเวลา 1 ป 

1.2.1.2.4 ทุกคนมีภาระงานดานการสอนทั้งบรรยาย 
ภาคปฏิบัติและการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด หรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง
ตองไมเกิน 20 ชั่วโมงจริงตอสัปดาหในแตละปการศึกษา คํานวณระยะเวลาจากการสอนจริงของการ
ปฏิบัติงาน โดยคิดทุกระดับของหลักสูตรทางสาขากายภาพบําบัดในสถาบันการศึกษาที่สังกัด 
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1.2.1.2.5 ทุกคนตองปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา 
1.2.1.3 บุคลากรสายสนับสนุน มีบุคลากรสายสนับสนุนดาน

วิชาการและการศึกษาประจําหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางนอย 1 คน
ที่รับผิดชอบดานบริหารจัดการและการดําเนินงานของหลักสูตร 

1.2.2 เกณฑมาตรฐานเพื่อการพัฒนา รวม  18 คะแนน คือ อัตราสวน
และสัดสวนวุฒิการศึกษาของอาจารยผูสอนในหลักสูตร ประกอบดวย 

1.2.2.1 มีอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาตอ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ไมเกิน 1 ตอ 8 คิดเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี (10 คะแนน) 

1.2.2.2 มีอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลา
และผูช วยสอนภาคปฏิบัติซึ่ งทําการสอนภาคปฏิบัติทักษะในกลุมวิชาความรู เฉพาะดาน
กายภาพบําบัดตอจํานวนนักศึกษาในการสอนแตละรายวิชาของภาคปฏิบัติไมเกิน 1 ตอ 14 โดยไมได
มีภาระงานอื่นในชวงเดียวกัน (3 คะแนน)  ทั้งนี้ผูชวยสอนภาคปฏิบัติมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศฯ ขอ 14 และไดรับการเตรียมความพรอมกอนการสอนภาคปฏิบัติในเรื่องที่
สอน 

1.2.2.3 อัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาหรือ
นักกายภาพบําบัดที่เปนบุคลากรของสถาบันนั้น หรืออาจารยพิเศษที่มีคําสั่งแตงตั้งในการสอนฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงตอจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาตองไมเกิน 1 ตอ 6 โดยไมไดมีภาระงานอื่นในชวงเดียวกัน (3 คะแนน)  ทั้งนี้ กรณีที่
สถาบันการศึกษาไมไดจัดใหอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาหรือนักกายภาพบําบัดที่เปนบุคลากร
ของสถาบันนั้น หรืออาจารยพิเศษที่มีคําสั่งแตงตั้งในการสอนฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด
หรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงควบคุมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาตามขอกําหนดนี้ 
ไมใหนับคะแนนในสวนนี้เปนคะแนนประเมิน 

1.2.2.4 รอยละของวุฒิการศึกษาของอาจารยผูสอนในหลักสูตร
จะตองมีระดับปริญญาเอก หรือผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 
มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 ของจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาทั้งหมดของ
สถาบันการศึกษา (2 คะแนน) 

1.3 องคประกอบท่ี 3 การจัดการเรียนการสอน  
1.3.1 ไมมเีกณฑมาตรฐานสําคัญ  
1.3.2 เกณฑมาตรฐานเพื่อการพัฒนา รวม 25  คะแนน ประกอบดวย 

1.3.2.1 รายละเอียดของรายวิชา มีการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาครบทุกรายวิชาทั้ง 4 ชั้นปในหลักสูตรตามมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา ยกเวนหมวด
ศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีตามประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด วิชาเลือกของคณะภาควิชาหรือสาขาอ่ืน (2 คะแนน) 

1.3.2.2 กระบวนการการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียน
การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตรงกับรายละเอียดรายวิชาที่ไดแจงไวในหลักสูตร (2 คะแนน) 
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1.3.2.3 การมอบหมายภาระงานดานการสอนใหอาจารยผูสอนใน
หลักสูตร (2 คะแนน) มีการมอบหมายภาระงานดานการสอนเปนลายลักษณอักษรใหอาจารยผูสอน
ในหลักสูตรครบถวนทุกรายวิชาที่เปดดําเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 

1.3.2.4 ระบบการวัดและประเมินผล (4 คะแนน) 
1.3.2.4.1 มีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนการ

สอนที่ไดมาตรฐานตามหลักการวัดและประเมินผล (2 คะแนน) 
1.3.2.4.2 มีระบบและกลไกในการพิจารณาขอสอบใน

กลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพกายภาพบําบัดรวมกันโดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร
และอาจารยผูสอนในหลักสูตร (2 คะแนน) 

1.3.2.5 ผลการประเมินการสอน (15 คะแนน) 
1.3.2.5.1 มีผลการประเมินการสอนของอาจารยผูสอน

ในหลักสูตรทุกคนโดยนักศึกษา (5 คะแนน) 
1.3.2.5.2 มีผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตรทุกรายวิชาโดยนักศึกษา ยกเวนหมวดศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีตาม
ประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด วิชา
เลือกของคณะ ภาควิชาหรือสาขาอ่ืน (5 คะแนน) 

1.3.2.5.3 มีหลักฐานแสดงใหเห็นวา ไดนําผลการ
ประเมินการสอนมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร ยกเวนหมวดศึกษา
ทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีตามประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดวิชาเลือกของคณะภาควิชาหรือสาขาอื่น (5 คะแนน) 

1.4 องคประกอบที่ 4 การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝก
ปฏิบัติงานในสถานการณจริง 

1.4.1 เกณฑมาตรฐานสํ าคัญ คือ แหลงฝกปฏิบัติ งานภายนอก
สถาบันการศึกษา มีระบบและกลไกในการจัดหาแหลงฝกงานทางคลินิกกายภาพบําบัดที่มีลักษณะ
หลากหลายสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร เชน สถานพยาบาล สถานบริการดานสุขภาพ
อื่นๆ หรือแหลงฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง เชน ชุมชน สนามกีฬา เปนตน ซึ่งอยูภายนอก
สถาบันการศึกษา สําหรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร 

1.4.2 เกณฑมาตรฐานเพื่อการพัฒนา รวม 20  คะแนน ประกอบดวย 
1.4.2.1 กระบวนการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือ

การฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง (11 คะแนน) 
1.4.2.1.1 มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความ

พรอมในการชวยฟนคืนชีพ (Resuscitation) สําหรับนักศึกษาอยางนอย 1 ครั้งกอนการฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง (1 คะแนน) 

1.4.2.1.2 มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการติดเชื้อ
ในขณะที่เปนนักศึกษากอนเริ่มการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริงหรือตามท่ีสถาบันการศึกษากําหนด (1 คะแนน) 
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1.4.2.1.3 มี ก า ร รั ก ษ าคว าม ปลอดภั ย ใ นก า รฝ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงแกนักศึกษาอยาง
เหมาะสมและเพียงพอ ไดแก การใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในขณะฝกปฏิบัติงานตลอดจนการ
มีอุปกรณปองกันอันตรายในขณะฝกปฏิบัติงาน เชน ถุงมือ หนากากอนามัย ชุดฝกปฏิบัติงาน แวนตา 
เปนตน (1 คะแนน) 

1.4.2.1.4 มีระบบการแจงเหตุฉุกเฉินและขั้นตอนการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการฝกงานทางคลินิกกายภาพบําบัด หรือการฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง (1 คะแนน) 

1.4.2.1.5 มีระบบและกลไกในการจัดใหนักศึกษาทุกคน
ผานการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด หรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง ซึ่ง
ครอบคลุมสาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก 4 สาขา ประกอบดวย สาขากายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อ
และโครงราง สาขากายภาพบําบัดระบบประสาท สาขากายภาพบําบัดระบบการไหลเวียนเลือดและ
การหายใจ และสาขากายภาพบําบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในเด็ก 
(5 คะแนน) 

1.4.2.1.6 มีการนิเทศงานโดยอาจารยกายภาพบําบัด
ประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษานั้น (2 คะแนน) 

1.4.2.2 แหลงฝกปฏิบัติงานภายนอกสถาบันการศึกษา  มีระบบ
และกลไกการจัดการฝกงานควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกงานมีระบบการประเมินคุณภาพของแหลง
ฝกงาน (3 คะแนน) 

1.4.2.3 อาจารยผู ฝกปฏิบัติ งานทางคลินิกกายภาพบําบัด 
(Clinical Instructor) (6 คะแนน) 

1.4.2.3.1 มี ใ บ อ นุ ญ า ต เ ป น ผู ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ
กายภาพบําบัด (1 คะแนน) 

1.4.2.3.2 มีประสบการณการปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการปฏิบัติงานในสถานการณจริงมาแลวไมต่ํากวา 2 ปนับถึงวันที่ยื่นขอรับรอง
สถาบันการศึกษา (1 คะแนน) 

1.4.2.3.3 มีอัตราสวนจํานวนอาจารยผูฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดตอจํานวนนักศึกษาในการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการ
ฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมเกิน 1 ตอ 2 (2 คะแนน) 

1.4.2.3.4 สถา บั น ก า รศึ กษ า จั ด ใ ห อ า จ า ร ย ผู ฝ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงไดรับการพัฒนาความรูที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางนอยปละ 1 ครั้ง (2 คะแนน) 

1.5 องคประกอบท่ี 5 ปจจัยเกื้อหนุน 
1.5.1 เกณฑมาตรฐานสําคัญ คือ อาคารและสถานที่ศึกษา  

1.5.1.1 มีอาคารเรียน หองเรียน หองผูบริหารสถาบันการศึกษา 
หองทํางานของอาจารยและบุคลากรเพียงพอตอการดําเนินการสอนที่มีคุณภาพ  
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1.5.1.2 มีหองปฏิบัติการกายภาพบําบัดอยางนอย 3 หอง ที่มี
ขนาดเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาและพรอมที่จะใชงานตลอดเวลา 

1.5.2 เกณฑมาตรฐานเพื่อการพัฒนา รวม 25  คะแนน ประกอบดวย 
1.5.2.1 อาคารและสถานที่ศึกษา (2 คะแนน) 

1.5.2.1.1 มีการจัดระบบเครื อข ายสารสนเทศซึ่ ง
สามารถกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตไดอยางนอยหนึ่ง IP number ตอนักศึกษา 20 คนและพรอม
ใชงาน (1 คะแนน) 

1.5.2.1.2 มีพื้นที่ซึ่งจัดไวสําหรับนักศึกษาในการจัด
กิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรอยางเพียงพอและเหมาะสม (1 คะแนน) 

1.5.2.2 เครื่องมือหรืออุปกรณตลอดจนเครื่องใชอื่น ๆ เพื่อใชใน
การศึกษา (20 คะแนน) 

1.5.2.2.1 มีเครื่องมือหรืออุปกรณกายภาพบําบัดและ
เครื่องใชอื่นๆ ตามชนิดและจํานวนที่กําหนดไวดังขอ 2.1.4.3.1  ตลอดจนเหมาะสมสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาและพรอมใชงาน (10 คะแนน) 

1.5.2.2.2 มีเครื่องมือหรืออุปกรณกายภาพบําบัดและ
เครื่องใชอื่นๆ ตามชนิดและจํานวน ที่กําหนดไวดังขอ 2.1.4.3.2  ตลอดจนเหมาะสมสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา และพรอมใชงาน (10 คะแนน) 

1.5.2.3 ตําราและวารสาร (2 คะแนน) 
1.5.2.3.1 มีตําราหลักในสาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ

วิชาชีพกายภาพบําบัดที่ทันสมัยไมต่ํากวา 100 ชื่อเรื่อง 
1.5.2.3.2 มีหลักฐานการรับ หรือแสดงการเขาถึง

วารสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศจํานวนไมนอยกวา 2 ชื่อเรื่อง 
1.5.2.3.3 มีหลักฐานการรับ หรือแสดงการเขาถึง

บทความฉบับเต็ม (full text) ของวารสารวิชาชีพกายภาพบําบัดตางประเทศ จํานวนไมนอยกวา 5 
ชื่อเรื่อง 

1.5.2.3.4 มีหลักฐานการรับ หรือแสดงการเขาถึง
บทความฉบับเต็ม (full text) ตางประเทศจํานวนอยางนอย 5 ชื่อเรื่องของวารสารวิชาการที่มีเนื้อหา
ประจําที่เก่ียวของกับวิชาชีพกายภาพบําบัด 

1.5.2.4 ระบบการสืบคนขอมูลและฐานขอมูล มีระบบการสืบคน
ขอมูล และฐานขอมูลทั้งจากภายในและภายนอกประเทศที่ทันสมัย (1 คะแนน) 

1.6 องคประกอบท่ี 6 อาจารยกายภาพบําบัดและบุคลากรสายสนับสนุน 
1.6.1 ไมมีเกณฑมาตรฐานสําคัญ  
1.6.2 เกณฑมาตรฐานเพื่อการพัฒนา รวม 10 คะแนน คือ บัณฑิต   

ทั้งนีก้ารประเมินขอนี้ไมใชประเมินกับสถาบันการศึกษาที่ยังไมมีบัณฑิตจบการศึกษา (10 คะแนน) 
1.6.2.1 มีรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีสาขากายภาพบําบัดที่ได

งานประจําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปตอจํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปการศึกษานั้น
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เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ทั้ งนี้คํานวณโดยวิธีการเทียบ
บัญญัติไตรยางคกําหนดใหรอยละ 100 เทากับคะแนนเต็ม 2 (2 คะแนน) 

1.6.2.2 มีคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินคุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรีสาขากายภาพบําบัดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งนี้ คํานวณ
โดยการเทียบบัญญัติไตรยางคกําหนดใหคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินคะแนนเต็ม 5 เทากับ 3 คะแนน 
(3 คะแนน) 

1.6.2.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับการขึ้นทะเบียนและไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดในปการศึกษานั้นตอจํานวนบัณฑิตที่จบและเขาสอบ
ในปการศึกษานั้นตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด (5 คะแนน) 

ทั้งนี้การคํานวณโดยการเทียบบัญญัติไตรยางคโดยมี
เกณฑการใหคะแนน คือ มากกวาหรือเทากับรอยละ 80.00 ได 5 คะแนน รอยละ 70.00 - 79.99 ได 
4 คะแนน รอยละ 60.00 - 69.99 ได 3 คะแนน รอยละ 50.00 - 59.99 ได 2 คะแนน รอยละ 
40.00 -  49.99 ได 1 คะแนน และต่ํากวาหรือเทากับรอยละ 39.99 ได 0 คะแนน 

2. การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาที่จะขอเปด
ดําเนินการใหม จะตองดําเนินการขอรับรองสถาบันพรอมกับขอความเห็นชอบหลักสูตร และตองมี
หลักฐานที่แสดงขอตกลงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 8 ปกับสถาบันอื่นที่มีประสบการณในการเปด
ดําเนินการสอนหลักสูตรติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 15 ปและไดรับการรับรองสถาบันจากสภา
กายภาพบําบัด เพื่อเปนสถาบันที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาและคําแนะนํารวมถึงใหความชวยเหลือและ
ดูแลสถาบันที่ขอเปดดําเนินการใหมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ การขอรับรองสถาบันจะตองกระทํา
ลวงหนากอนถึงกําหนดการเปดรับนักศึกษาไมนอยกวา 180 วัน 

การรับรองสถาบันตองดําเนินการขอรับรองสถาบันในปที่ 1 ของการดําเนินการ 
โดยสถาบันตองมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดทุกขอเทานั้น (ทุกขอเปนเกณฑมาตรฐานสําคัญ) และ
สภากายภาพบําบัดอาจมีมติรับรองสถาบันการศึกษาที่ขอรับการประเมินไดไมเกิน 2 ป และในปที่ 2-
4 จึงดําเนินการขอรับรองสถาบันอีก 

2.1 เกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาที่เริ่มเปดดําเนินการในหลักสูตรระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดแหงใหม (สําหรับปที่ 1 ของการดําเนินการ) เปนเกณฑสําคัญทุกขอที่
ทุกสถาบันตองดําเนินการใหมีมาตรฐานดังตอไปนี้เทานั้น 

2.1.1 การบริหารสถาบันการศึกษา 
2.1.1.1 ผูบริหารสถาบันการศึกษา 

2.1.1.1.1 มี ใ บ อ นุ ญ า ต เ ป น ผู ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ
กายภาพบําบัด 

2.1.1.1.2 มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโททางดาน
กายภาพบําบัด วิทยาศาสตรสุขภาพ การบริหารการศึกษา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยสาขากายภาพบําบัด 

2.1.1.1.3 มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ด า น ก า ร ส อ น วิ ช า ชี พ
กายภาพบําบัดมาแลวไมนอยกวา 3 ปนับถึงวันที่ยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษา 
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2.1.1.1.4 มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ด า น ก า ร บ ริ ห า ร ใ น
สถาบันการศึกษามาแลวไมนอยกวา 3 ปนับถึงวันที่ยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษา 

2.1.1.1.5 เปนอาจารยประจําซึ่งปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา
ในสถาบันการศึกษานั้น 

2.1.1.2 หลักสูตร มีหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดซึ่งผานความเห็นชอบจากสภากายภาพบําบัดแลว 

2.1.1.3 สถานะของสถาบันการศึกษา มีสถานะเปนคณะ ภาควิชา 
หรือ หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชาของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ที่เปนเจาของหลักสูตรกายภาพบําบัด และไดรับการรับรองใหจัดตั้งขึ้น
อยางถูกตองตามกฎหมายของสถาบันตนสังกัด 

2.1.1.4 วิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบันการศึกษา มีวิสัยทัศน
และพันธกิจของสถาบันการศึกษาที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดซึ่งบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร 

2.1.1.5 โครงสรางการบริหารงานของสถาบันการศึกษา  
2.1.1.5.1 มีโครงสรางการบริหารงาน ซึ่งแสดงระบบ

และกลไกที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษา ดังนี้ ไดแก (1) การจัดการศึกษา (2) การ
วิจัย (3) การใหบริการวิชาการแกสังคม (4) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.1.1.5.2 มีการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในแต
ละพันธกิจของสถาบันการศึกษา 

2.1.1.5.3 เปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการ
วางแผนและการตัดสินใจในพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษา 

2.1.1.6 ระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ มีระบบ
ขอมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจประกอบดวยระบบขอมูลและสารสนเทศดานการบริหาร การ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม 

2.1.1.7 การบริหารงานบุคคล  
2.1.1.7.1 มีการกําหนดลักษณะงานและขอบเขตงานทุก

ตําแหนงเปนลายลักษณอักษร 
2.1.1.7.2 มีระบบการสรรหา ประเมินบุคลากรและ

สวัสดิการ 
2.1.1.8 การพัฒนาอาจารยกายภาพบําบัดและบุคลากรสาย 

2.1.1.8.1 มีการพัฒนาอาจารยใหมในหลักสูตรเพื่อ
เตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนการสอน  

2.1.1.8.2 มีแผนงานและงบประมาณพัฒนาอาจารย
ประจําหลักสูตร อาจารยผูสอนในหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนบุคลากรประจําเต็มเวลา
ทุกคนใหไดรับการพัฒนาตนเองทุกปงบประมาณ (เชน ศึกษา อบรม ดูงาน สัมมนา หรือประชุม
วิชาการ)  
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2.1.2 อาจารยกายภาพบําบัดและบุคลากรสายสนับสนุน 
2.1.2.1 อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร  

2.1.2.1.1 ทุกคนตองมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

2.1.2.1.2 ทุกคนตองมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอกทางดานกายภาพบําบัดหรือวิทยาศาสตรสุขภาพ และมีประสบการณเปนอาจารยผูสอน
ในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันที่ยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษา หรือ วุฒิ
การศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาอื่น และมีประสบการณเปนอาจารยผูสอนใน
สถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ปนับถึงวันที่ยื่นขอรับรองสถาบันการศึกษา 

2.1.2.1.3 ทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันที่ยื่นขอรับรอง
สถาบันการศึกษา 

2.1.2.1.4 ทุกคนมีภาระงานดานการสอนทั้งบรรยาย 
ภาคปฏิบัติและการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด หรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง
ตองไมเกิน 20 ชั่วโมงจริงตอสัปดาหในแตละปการศึกษา คํานวณระยะเวลาจากการสอนจริงของการ
ปฏิบัติงาน โดยคิดทุกระดับของหลักสูตรทางสาขากายภาพบําบัดในสถาบันการศึกษาที่สังกัด 

2.1.2.2 อาจารยผูสอนในหลักสูตร มีแผนการจัดหาอาจารยผูสอน
ในหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน
ตนสังกัด 

2.1.2.3 บุคลากรสายสนับสนุน มีบุคลากรสายสนับสนุนดาน
วิชาการและการศึกษาประจําหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางนอย 1 คน
ที่รับผิดชอบดานบริหารจัดการและการดําเนินงานของหลักสูตร 

2.1.3 การจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับการรับนักศึกษา มีแผนการรับ
นักศึกษาและจํานวนนักศึกษาประจําปตลอดหลักสูตรที่สอดคลองกับทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการ
โดยจัดทําเปนลายลักษณอักษรในแผนงานของสถาบันการศึกษา 

2.1.4 ปจจัยเกื้อหนุน 
2.1.4.1 อาคารและสถานที่ศึกษา  

2.1.4.1.1 มีอาคาร เรียน หอง เรียน  หองผู บริหาร
สถาบันการศึกษา หองทํางานของอาจารยและบุคลากรเพียงพอตอการดําเนินการสอนท่ีมีคุณภาพ  

2.1.4.1.2 มีหองปฏิบัติการกายภาพบําบัดอยางนอย 3 
หอง ที่มีขนาดเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาและพรอมที่จะใชงานตลอดเวลา 

2.1.4.2 อาคารและสถานที่ศึกษา 
2.1.4.2.1 มีการจัดระบบเครื อข ายสารสนเทศซึ่ ง

สามารถกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตไดอยางนอยหนึ่ง IP number ตอนักศึกษา 20 คนและพรอม
ใชงาน 
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2.1.4.2.2 มีพื้นที่ซึ่งจัดไวสําหรับนักศึกษาในการจัด
กิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรอยางเพียงพอและเหมาะสม  

2.1.4.3 เครื่องมือหรืออุปกรณตลอดจนเครื่องใชอื่น ๆ เพื่อใชใน
การศึกษา 

2.1.4.3.1 มีแผนในการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ
กายภาพบําบัดและเครื่องใชอื่นๆ ตามชนิดและจํานวนที่กําหนดไว ตลอดจนเหมาะสมสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาและพรอมใชงาน โดยเครื่องมือหรืออุปกรณกายภาพบําบัด
ตลอดจนเครื่องใชอื่นๆ ซึ่งตองมีจํานวนอยางนอย 1 ชุด ประกอบดวย ชุดอุปกรณการออกกําลังกาย 
(therapeutic exercise equipment) ไดแก ชุดถุงทราย และชุดดัมเบล (dumbbell) ชุดถังแช
พาราฟน (paraffin wax bath unit) ชุดเครื่องแชแผนเก็บความรอน (hydrocollator unit) ชุด
เครื่องปอนกลับทางชีวภาพจากกลามเนื้อ (EMG Biofeedback unit) ชุดเครื่องผลิตแสงเลเซอรกําลัง
ต่ํา (low power laser unit) ชุดเตียงหมุนตั้งใหตรง (tilt table) ชุดเครื่องออกกําลังกายชนิดลูวิ่ง 
(treadmill) ชุดจักรยานวัดงาน (bicycle ergometer) บารคูขนาน (parallel bars) ชุดโครงแขวน
พยุงพรอมชุดอุปกรณ (suspension frame with equipment) ชุดหุนตอแขนและตอขา (stump 
model) ชุดกายอุปกรณสําหรับกระดูกสันหลัง รยางคแขนและขา (orthoses for spine, upper 
limb and lower limb) ไดแก taylor brace, Knight’s taylor brace, jewett brace, soft 
collar, hard collar, Philadelphia collar, SOMI brace, lumbosacral support, knee 
orthosis, knee ankle foot orthosis, ankle foot orthosis, shoulder support, elbow 
support, wrist support, ankle support ชุดอุปกรณปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพพื้นฐาน 
(resuscitation set) ไดแก ambu bag, canular, face mask, oxygen tank หรือ oxygen 
generator ชุดหุนฝกปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ เครื่องและชุดอุปกรณดูดเสมหะ ชุดโครงรางกระดูก
มนุษยทั้งราง ชุดเครื่องวัดสมรรถภาพปอด เชน spirometer ที่สามารถวัด FEV1 และ FVC ได และ
ชุดเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (pulse oxymeter) 

2.1.4.3.2 มีแผนในการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ
กายภาพบําบัดและเครื่องใชอื่นๆ ตามชนิดและจํานวนที่กําหนดไวตลอดจนเหมาะสมสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาและพรอมใชงาน โดยเครื่องมือหรืออุปกรณกายภาพบําบัด
ตลอดจนเครื่องใชอื่น ๆ ซึ่งตองจัดใหมีอัตราสวนจํานวนเครื่องมือหรืออุปกรณกายภาพบําบัด
ตลอดจนเครื่องใชอื่นๆ ตอจํานวนนักศึกษาอัตราสวนไมเกิน 1 เครื่องตอ 7 คน ไดแก เครื่องกําเนิด
ความรอนลึกดวยคลื่นสั้น (shortwave diathermy machine) เครื่องกําเนิดความรอนลึกดวยคลื่น
ไมโคร (microwave diathermy machine) เครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อรักษา (ultrasonic 
therapy machine) และเครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟา (electric traction machine) และ
เครื่องมือหรืออุปกรณกายภาพบําบัดตลอดจนเครื่องใชอื่น ๆ ซึ่งตองจัดใหมีอัตราสวนจํานวน
เครื่องมือหรืออุปกรณกายภาพบําบัดตลอดจนเครื่องใชอื่นๆ ตอจํานวนนักศึกษาอัตราสวนไมเกิน 1 
เครื่องตอ 3 คน ไดแก เครื่องกระตุนกระแสไฟฟา (electrical stimulator) ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟ
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ไดแก กระแสไฟตรงเพื่อรักษา (galvanic current therapy unit) กระแสไซนู
ซอยดเพื่อรักษา (sinusoidal current therapy unit) กระแสฟาราดิคเพื่อรักษา (faradic current 
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therapy unit) กระแสไดอะไดนามิคเพื่อรักษา (diadynamic current therapy unit) กระแส
กระตุนประสาทผานผิวหนัง (transcutaneous nerve electrical stimulation หรือ TENS unit) 
กระแสอินเตอรเฟอเรนทเพื่อรักษา (interference therapy unit) กระแสไฟตรงศักดาสูง (high 
voltage galvanic therapy unit) กระแสไฟตรงเปนชวงๆ (interrupted direct current หรือ IDC 
therapy unit) กระแสแบบรัสเซีย (russiancurrent unit) และเกาอี้ลอเข็น (wheelchair) รวมทั้ง
เครื่องมือหรืออุปกรณกายภาพบําบัดตลอดจนเครื่องใชอื่น ๆ ซึ่งตองจัดใหมีอัตราสวนจํานวน
เครื่องมือหรืออุปกรณกายภาพบําบัดตลอดจนเครื่องใชอื่นๆ ตอจํานวนนักศึกษาอัตราสวนไมเกิน 1 
เครื่องตอ/ตัว/อัน ตอ 2 คน ไดแก อุปกรณชวยเดิน (ambulation aids) เตียงสําหรับการรักษา 
(therapeutic beds) อุปกรณวัดชวงมุมการเคลื่อนไหว (goniometer) เครื่องวัดความดัน 
(sphygmomanometer) หูฟง (stethoscope) และสายวัดความยาว (tape measure)  

2.1.4.4 ตําราและวารสาร 
2.1.4.4.1 มีตําราหลักในสาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ

วิชาชีพกายภาพบําบัดที่ทันสมัยไมต่ํากวา 100 ชื่อเรื่อง 
2.1.4.4.2 มีหลักฐานการรับหรือแสดงการเขาถึงวารสาร

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศจํานวนไมนอยกวา 2 ชื่อเรื่อง 
2.1.4.4.3 มีหลั กฐานการรับหรือแสดงการเข าถึ ง

บทความฉบับเต็ม (full text) ของวารสารวิชาชีพกายภาพบําบัดตางประเทศจํานวนไมนอยกวา 5 
ชื่อเรื่อง 

2.1.4.4.4 มีหลั กฐานการรับหรือแสดงการเข าถึ ง
บทความฉบับเต็ม (full text) ตางประเทศจํานวนอยางนอย 5 ชื่อเรื่องของวารสารวิชาการที่มีเนื้อหา
ประจําที่เก่ียวของกับวิชาชีพกายภาพบําบัด 

2.1.4.5 ระบบการสืบคนขอมูลและฐานขอมูล มีระบบการสืบคน
ขอมูล และฐานขอมูลทั้งจากภายในและภายนอกประเทศที่ทันสมัย 

2.2 เกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาที่เริ่มเปดดําเนินการในหลักสูตรระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดแหงใหม (สําหรับปที่ 2-4 ของการดําเนินการ) สถาบันที่เปด
ดําเนินการใหมตองขอรับรองสถาบันใหมในปที่ 2-4 ของการดําเนินการ โดยใชเกณฑการรับรอง
สถาบันการศึกษาที่เริ่มเปดดําเนินการในหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดแหงใหม 
(สําหรับปที่ 2-4 ของการดําเนินการ) ซึ่งรายละเอียดของเกณฑนี้ใชเกณฑมาตรฐานสําคัญและเกณฑ
มาตรฐานเพื่อการพัฒนาเชนเดียวกับสถาบันการศึกษาที่มีผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดแลว ยกเวนองคประกอบที่ 6 การประกันคุณภาพการศึกษา (10 คะแนน) 
ดังนั้นเกณฑมาตรฐานเพื่อการพัฒนาจึงมีคะแนนต็ม 100 คะแนน เพื่อนํามากําหนดระยะเวลาที่สภา
กายภาพบําบัดใหการรับรองสถาบัน คือ 0-33 คะแนนใหการรับรองไมเกิน 3 ป 34-66 คะแนนให
การรับรองไมเกิน 4 ป และ 67-100 คะแนนใหการรับรองไมเกิน 5 ป 
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ขั้นตอนการขอรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 

การขอรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดประกอบดวย การขอความเห็นชอบ
หลักสูตรและการขอรับรองสถาบัน ซึ่งมีข้ันตอนดังตารางที่ 1 และตารางที่  2  
 
ตารางที่ 3 ขั้นตอนการขอความเห็นชอบหลักสูตรและขอรับรองสถาบัน 

การขอความเห็นชอบหลกัสูตร 

ขั้นตอน ระยะเวลา 

สถาบันยื่นคําขอตอเลขาธิการสภากายภาพบําบัด 
ลวงหนากอนถึงกําหนดการ
เปดรับนักศึกษาไมนอยกวา 

180 วัน 

เลขาธิการสภากายภาพบําบัดอาจเรียกหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม 
 

เลขาธิการสภากายภาพบําบัดเสนอเรื่องตอคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบาํบัด 
 

คณะกรรมการการศึกษาวิชาชพีกายภาพบําบัด แตงตั้ง  
“คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบําบัด”  

คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบําบัด  
พิจารณาตรวจประเมินความพรอมของสถาบันและหลกัสูตร 

ภายใน 30 วัน 

คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบําบัด  
เสนอความเห็นตอคณะกรรมการการศึกษาวิชาชพีกายภาพบาํบัด 

ภายใน 15 วัน 

คณะกรรมการการศึกษาวิชาชพีกายภาพบําบัด  
เสนอเร่ืองพรอมความเห็นและขอเสนอแนะตอสภากายภาพบาํบัด 

ภายใน 30 วัน 

สภากายภาพบาํบัดพจิารณาและมีมต ิ ภายใน 30 วัน 

(1) เห็นชอบ 
(ไมเกิน 5 ป) 

(2) ไมเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขฯ (3) ไมเห็นชอบ 
 

เลขาธิการแจงมติของสภากายภาพบําบดัตอผูยื่นคําขอความเห็นชอบหลกัสูตรเพื่อทราบ โดยไมชักชา 

 

สถาบันดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสตูร  
และเสนอความจาํนงใหสภากายภาพบําบัด

พิจารณา 
ใหความเห็นชอบใหมภายใน 90 วัน             

 
ภายใน 90 วัน     

 
เห็นชอบ (ไมเกิน 5 ป) ไมเห็นชอบ 

  
เลขาธิการแจงมติของสภากายภาพบําบดัตอผูยื่นคําขอความเห็นชอบหลกัสูตรเพื่อทราบ โดยไมชักชา 

สภากายภาพบาํบัดออกประกาศ 
สภากายภาพบาํบัดเกีย่วกบั 

การใหความเห็นชอบหลักสูตร 

สถาบันเสนอความจาํนงเพื่อใหสภา
กายภาพบําบัดพจิารณาใหความ
เห็นชอบใหมไดภายหลัง 1 ป 

 

สถาบันที่ไดรบัการรบัรองเปดรับนักศึกษา 
ตามหลักสตูรที่ไดรับความเห็นชอบ 
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ตารางที่ 3 ขั้นตอนการขอความเห็นชอบหลักสูตรและขอรับรองสถาบัน (ตอ) 

การขอรับรองสถาบัน 

ขั้นตอน ระยะเวลา 

สถาบันยื่นคําขอตอเลขาธิการสภากายภาพบําบัด  

เลขาธิการสภากายภาพบําบัดอาจเรียกหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติม  

เลขาธิการสภากายภาพบําบัดเสนอเรื่องตอคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบาํบัด  

คณะกรรมการการศึกษาวิชาชพีกายภาพบําบัด แตงตั้ง  
“คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบําบัด” 

 

คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบําบัด  
พิจารณาตรวจประเมินความพรอมของสถาบันและหลกัสูตร 

ภายใน 30 วัน 

คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบําบัด  
เสนอความเห็นตอคณะกรรมการการศึกษาวิชาชพีกายภาพบาํบัด 

ภายใน 15 วัน 

คณะกรรมการการศึกษาวิชาชพีกายภาพบําบัด  
เสนอเร่ืองพรอมความเห็น (ใหคะแนน) และขอเสนอแนะตอสภากายภาพบาํบัด 

ภายใน 30 วัน 

สภากายภาพบาํบัดพจิารณาและมีมต ิ ภายใน 30 วัน 

(1) รับรอง (ไมเกิน 5 ป) (2) ไมรับรองโดยมีเง่ือนไขฯ (3) ไมรับรอง 
 

เลขาธิการแจงมติของสภากายภาพบําบดัตอผูยื่นคําขอรับรองสถาบันเพือ่ทราบ โดยไมชักชา 

สภากายภาพบาํบัดออก
ประกาศสภา

กายภาพบําบัดเกีย่วกับการ
รับรองสถาบัน 

สถาบันดําเนินการปรับปรุงแกไขให
ครบถวน ภายใน 180 วัน และงด
รับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไป
จนกวาสภากายภาพบําบัดจะให

การรับรอง 

สถาบันดําเนินการปรับปรุง
แกไขมาตรฐานสถาบัน และ
เสนอความจํานงเพื่อใหสภา

กายภาพบําบัดพจิารณาใหการ
รับรองใหมไดภายหลัง 180 วัน 

(2) ภายใน 180 วัน 
(3) ภายหลัง 180 วัน 

สถาบันที่ไดรับการรับรอง
เปดรับนักศึกษา 

ตามหลักสูตรที่ไดรับความ
เห็นชอบ 

   

 

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบําบัด ประกอบดวยผู
ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดจํานวนอยางนอย 5 คนแต
ไมเกิน 7 คนซึ่งตองไมเปนบุคลากรประจําของสถาบันและไมใชอาจารยประจําของหลักสูตรที่ขอรับ
การประเมิน ตลอดจนตองไมเปนผู บริหาร ผู ดําเนินการ หรือมีสวนเกี่ยวของไดเสียกับหลักสูตร
กายภาพบําบัดและสถาบันที่ขอรับการประเมินนั้น ทําหนาที่พิจารณาตรวจประเมินความพรอมของ
สถาบันและหลักสูตรเพื่อเปนขอมูลในการพิจารณารับรองปริญญารวมทั้งเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัดเพื่อดําเนินการตอไป 
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การวิจัยอนาคต 

ปจจุบันผูคนตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยอนาคต (futures research) เพื่อ
ปองกันปญหา เพื่อการวางแผนที่เปนไปไดและเหมาะสม และเพื่อประเมินและพัฒนาสถาบันตางๆ 
ใหเขากับบริบทของอนาคต ซึ่งการศึกษาในเรื่องของอนาคตโดยใชการวิจัยเขามาชวย ที่เรียกวา การ
วิจัยอนาคต จึงเปนเทคนิคการวิจัยที่นิยมใชกันแพรหลายสําหรับการศึกษาวิจัยเพื่อวางแผนเชิงรุก
หรือการกําหนดนโยบายตางๆ ในอนาคต 

ความหมายและพัฒนาการของการวิจัยอนาคต 

จุมพล พูลภัทรชีวิน (2536: 22-24) ไดนําเสนอความรูความเขา ใจพื้นฐาน ความหมาย 
และความสําคัญเกี่ยวกับการวิจัยอนาคต สําหรับผูสนใจการวิจัยอนาคตและอนาคตนิยมโดยทั่วไป
ดังตอไปนี้วา คําวาการวิจัยอนาคต มาจากคําภาษาอังกฤษวา “Futures Research” ซึ่งเปนคําศัพท
เฉพาะ (technical term) ที่สื่อถึงแนวคิด วิธีการ กระบวนการ และระเบียบวิธีที่ใชในการสํารวจ 
ศึกษาแนวโนมที่มีความเปนไปไดในอนาคตเก่ียวกับเรื่องที่ทําการศึกษา ทั้งแนวโนมที่พึ่งประสงค และ
ไมพึ่งประสงค จึงมีตัว “S” ตอทายคําวา Future เพื่อสะทอนแนวคิดวาเรื่องของอนาคตนั้น มีความ
เปนไปไดในหลายทิศทาง จึงตองสํารวจ และศึกษาแนวโนมที่มีความเปนไปไดเหลานั้นใหมากที่สุด
เทาที่จะเปนไปได ผูที่ทําการศึกษาอนาคตอยางเปนระบบโดยใชระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบตางๆ 
เรียกวา นักวิจัยอนาคต สวนนักคิดและนักทฤษฎีเกี่ยวกับอนาคต เรียกวา นักอนาคตนิยม คํารวมที่ใช
เรียกกลุมบุคคลเหลานี้ คือ นักอนาคต 

พัฒนาการของการวิจัยอนาคตเริ่มมีมาตั้งแตในป ค.ศ. 1907 ทั้งนี้ในชวงระยะเวลา ค.ศ. 
1960–1969 นั้นถือเปนชวงที่การวิจัยอนาคตไดพัฒนาและกาวหนามาก มีระเบียบวิธีการ 
(methodology) เฉพาะของตนเอง นับตั้งแตนั้นมาการวิจัยอนาคตไดเขาไปมีบทบาทอยางสําคัญตอ
การตัดสินใจ กําหนดนโยบาย และวางแผนขององคการธุรกิจตางๆ การวิจัยดานนี้เปนที่สนใจกัน
อยางแพรหลายทั้งกับหนวยงานราชการ บริษัท และบุคคล ซึ่งบทบาทและหนาที่สําคัญที่สุดของการ
วิจัยอนาคตหรือการศึกษาอนาคตก็ คือ การชวยใหเราเขาใจความเปนไปไดของสิ่งตางๆ ในอนาคต 
ซึ่งจะชวยใหเราตัดสินใจเรื่องตางๆ ในปจจุบันไดดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะขอมูลจาก
การศึกษาอนาคต จะชวยใหเราจัดการกับความไมแนนอน (uncertainty) ดวยการสรางความกระจาง
ในสิ่งที่เรารูแลว และสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดข้ึนมากท่ีสุดในอนาคต (กฤษดา กรุดทอง, 2530: 13-14) 

รูปแบบการวิจัยอนาคต ดวยเทคนิค EFR (Ethnographic Futures Research) 

เปนรูปแบบการวิจัยที่อนาคตภาพไดจากการสัมภาษณเพียงรอบเดียวโดยเลือกเอา
แนวโนมที่มีฉันทามติ (consensus) ระหวางผูใหสัมภาษณ เปนการใชแนวทางมนุษยวิทยาในการ
ดําเนินการวิจัย ผูถูกสัมภาษณ จะตองใหสัมภาษณในมุมมองของตนเองเกี่ยวกับทางเลือกและโอกาส
ความเปนไปได ที่จะสามารถเกิดขึ้นในอนาคต จุดออนของวิธีนี้ คือ การขาดระบบที่นาเชื่อถือในการ
พิจารณาแนวโนมที่ไมมีฉันทามต ิ

ระเบียบวิธีวิจัยแบบ EFR ขึ้นอยูกับการสัมภาษณ โดยผูวิจัยทํางานรวมกับผูถูกสัมภาษณ 
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ในการพัฒนาและสรางภาพอนาคต (scenario) โดยมีหลักการดังตอไปนี ้
1. ผูถูกสัมภาษณจะถูกถามในมุมภาพอนาคต 3 ภาพคือ ภาพการมองโลกในแงดี 

(optimistic) ภาพการมองโลกในแงราย (pessimistic) และภาพที่เปนไปไดมากที่สุด (most 
probable)  

2. กระบวนการการสัมภาษณ EFR ตองการใหผูถูกสัมภาษณ แสดงความคิดเห็น และ
จินตนาการภาพ ในมุมมองของผูถูกสัมภาษณทั้ง 3 ภาพอนาคต (scenario) โดยไมมีการปดกั้นหรือมี
ขอบเขตความคิดของผูถูกสัมภาษณ  

3. ผูสัมภาษณจะเริ่มถาม เมื่อผูถูกสัมภาษณใหมุมมองทั้งดีและแยครบแลวเสมือนเปน
การทบทวนความคิด และกลั่นกรองใหเกิดความคิด และมุมมองภาพอนาคตที่เปนไปไดมากที่สุด 
(most probably) 

4. ผูสัมภาษณจะตองมีการทบทวนคําถาม และทบทวนมุมมองกับผูถูกสัมภาษณเปน
ระยะๆ เพื่อความเขาใจที่ถูกตองและเขาใจตรงกันในภาพอนาคตแตละภาพและแตละมุมมอง  

5. สิ่งที่ผูสัมภาษณตองคํานึงถึงตลอดเวลาที่สัมภาษณผูถูกสัมภาษณ หรือผูเชี่ยวชาญ 
คือ ความชัดเจน (clarity) ความเขาใจ ที่ครอบคลุม (comprehensiveness) บริบท 
(contextualization) และสุดทายความเชื่อมโยง ความสัมพันธ (coherence) ของประเด็น คําถาม 
การอธิบาย มุมมอง ตองถูกตองชัดเจน เขาใจตรงกันทั้งผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ เพื่อสงผลตอ
การเขียนภาพอนาคต  

6. ในการสัมภาษณ EFR หากภาพ ภาพการมองโลกในแงดี (optimistic) ภาพการมอง
โลกในแงราย (pessimistic) ไดถูกกลั่นกรองและมีขอมูลครบถวนก็ไมตองมีการสัมภาษณความนาจะ
เปนสูงสุด (most probably)  

7. การตัดสินแนวโนมอนาคตตามความคิดเห็นของผูถูกสัมภาษณแตละคนนั้นขึ้นอยูกับ
การพิจารณาขอมูลของผูวิจัย (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2536: 22-24) 

รูปแบบการวิจัยอนาคต ดวยเทคนิคเดลฟาย  (Delphi Forecasting) 

เทคนิคเดลฟายเปนเทคนิคหนึ่งที่นิยมในการนํามาใชทํานายอนาคต ซึ่งไดรับความนิยม
แพรหลายไมวาจะเปนดานธุรกิจ การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา ตัวอยางเชน การวิจัยแนวโนม
ของการพัฒนา และการผลิตครู แนวโนมของหลักสูตรและการสอน เปนตน หลักการสําคัญของ
เทคนิคเดลฟาย คือ การรวบรวมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในดานนั้นๆ โดยมิใหมีการพบกัน ทําให
ผูเชี่ยวชาญแตละคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางเต็มที่ เปนอิสระ นอกจากนี้ การเก็บ
ขอมูลยังมีหลายรอบ ซึ่งทําใหผูเชี่ยวชาญแตละคนมีโอกาสที่จะไตรตรองความคิดเห็นของตนอง เทียบ
กับผูเชี่ยวชาญคนอื่นๆ อันจะทําใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือและนําไปใชประกอบการตัดสินใจในดานตางๆ 
ได ลักษณะสําคัญของเทคนิคเดลฟายสรุปไดดังนี้ 

1. เปนเทคนิคที่มุงแสวงหาขอมูลจากความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง คําตอบหรือขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจึงคอนขางมีความถูกตองและ ความตรงสูง เนื่องจาก
ผูเชี่ยวชาญนั้นเปนผูที่มีความรูและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีศึกษา 
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2. เปนเทคนิคท่ีผูเชี่ยวชาญแตละคนที่รวมในการวิจัยจะไมทราบวาผูเชี่ยวชาญคนอื่นๆ 
เปนใคร ดวยเหตุนี้ ในการแสดงความคิดเห็น ผูเชี่ยวชาญสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นไดอยาง
เต็มที่ โดยไมไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของผูอื่น ดวยเหตุนี้จึงถือวาเปนการขจัดอิทธิพลของกลุมที่
อาจจะสงผลตอความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

3. ขอมูลที่ไดจากเทคนิคเดลฟายจะมาจากการสอบถาม หรือการใช รูปแบบอื่นๆ ที่
ผูเชี่ยวชาญไมตองมาพบกัน โดยผูเชี่ยวชาญจะตองตอบแบบสอบถามครบทุกขั้นตอน เพื่อใหได
ความเห็นที่ถูกตอง เชื่อถือไดจึงตองมีการใชแบบสอบถามหลายๆ รอบ ซึ่งโดยทั่ว ไปแบบสอบถามใน
รอบที่ 1 มักเปนแบบสอบถามแบบปลายเปดและในรอบตอๆ ไป จะเปนแบบสอบถามปลายปด แบบ
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) 

4. การตอบคําถามของผูเชี่ยวชาญจะตองมีการกลั่นกรองหลายรอบ ผูวิจัยจะแสดง
ความคิดเห็นที่ผูเชี่ยวชาญเห็นสอดคลองกันในคําตอบแตละขอของแบบสอบถามครั้งกอนโดยแสดงใน
รูปสถิต ิคือ คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทล แลวสงกลับใหผูเชี่ยวชาญ แตละคนพิจารณาวา
จะคงคําตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงใหม 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจากเทคนิคเดลฟายจะเปนสถิติเบื้องตน คือ การวัด
แนวโนมเขาสูสวนกลาง ไดแก ฐานนิยม (mode) มัธยฐาน (median) คาเฉลี่ย (mean) และการวัด
การกระจายของขอมูล คือ คาพิสัยระหวางควอไทล 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยของเทคนิคเดลฟายสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. กําหนดปญหาที่จะศึกษา ปญหาที่จะวิจัยดวยเทคนิคเดลฟายควรเปนปญหาที่ยังไม

มีคําตอบที่ถูกตองแนนอน และสามารถวิจัยปญหาไดจากการใหผูเชี่ยวชาญใน สาขานั้นๆ เปนผูตัดสิน 
ซึ่งประเด็นปญหาควรจะนําไปสูการวางแผนนโยบายหรือการคาดการณในอนาคต 

2. การเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญ ขั้นตอนนี้มีความสําคัญมากเนื่องจากลักษณะเฉพาะของ
การวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย คือ การอาศัยขอคิดเห็นจากการตอบของผูเชี่ยวชาญ ผลการวิจัยจะ
นาเชื่อถือหรือไมขึ้นอยูกับวากลุมผูเชี่ยวชาญที่เลือกมานั้น สามารถใหขอมูลที่มีประโยชนมากเพียงใด 
ดังนั้นสิ่งที่ผูวิจัยจะตองคํานึงถึงในการเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญ ไดแก ความสามารถของผูเชี่ยวชาญ 
จํานวนผูเชี่ยวชาญและวิธีการเลือกสรรผูเชี่ยวชาญ เปนตน 

3. การทําแบบสอบถาม ในกระบวนการวิจัยโดยใชเทคนิคเดลฟาย ผูวิจัยจะสง
แบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามจํานวน 4 รอบ ดังนี้ 

3.1 การสรางแบบสอบถามรอบที่ 1 การทําแบบสอบถามฉบับแรก โดยทั่วไป 
แบบสอบถามฉบับแรกเปนแบบสอบถามปลายเปดและเปนการถามแบบกวางๆ ใหครอบคลุม
ประเด็นปญหาที่จะวิจัยนั้น เพื่อระดมความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ การวิเคราะหคําตอบ
แบบสอบถามรอบแรก ผูวิจัยจะตองรวบรวมความคิดเห็นและวิเคราะหโดยละเอียดและนํามา
สังเคราะหเปนประเด็น โดยตัดขอมูลที่ซ้ําซอนออก เพื่อนําไปสรางแบบสอบถามในรอบตอไป 

3.2 การสรางแบบสอบถามรอบที่ 2 ผูวิจัยจะนําคําตอบที่วิเคราะหไดจากรอบแรก
มาสรางเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) เพื่อใหผูเชี่ยวชาญแตละคนให
น้ําหนักความสําคัญของแตละขอ รวมทั้งเหตุผลที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวยของแตละขอลงในชองวางที่
เวนไวตอนทายประโยค หรือการแกไขสํานวน ผูเชี่ยวชาญสามารถใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมได แลวสง
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แบบสอบถามคืนมายังผูวิจัย การวิเคราะหคําตอบจากแบบสอบถามรอบที ่2 โดยการนําคําตอบแตละ
ขอมาหาคามัธยฐาน (median) ฐานนิยาม (mode) และคาพิสัยระหวางควอไทล 

3.3 การวิเคราะหแบบสอบถามรอบที่ 3 ผูวิจัยจะนําคําตอบแตละขอจากการ
วิเคราะหรอบที่ 2 โดยพิจารณาจากคาพิสัยระหวางควอไทล กลาวคือ ถาคาพิสัยระหวางควอไทล
แคบแสดงวา คําตอบที่วิเคราะหไดนั้นมีความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่สอดคลองกัน ซึ่งถาผูวิจัยได
ขอมูลเพียงพอก็อาจสรุปผลการวิจัยไดรอบนี้เลย แตถาถาคาพิสัยระหวางควอไทลกวาง แสดงวา 
คําตอบที่วิเคราะหไดนั้นมีความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญไมสอดคลองกัน ผูวิจัยก็อาจสรางแบบสอบถาม
ใหมเปนแบบสอบถามรอบที่ 3 โดยมีขอความเดียวกันกับแบบสอบถามรอบที่ 2 แตเพิ่มตําแหนงของ
คามัธยมฐาน คาพิสัยระหวางควอไทลและเครื่องหมายแสดงตําแหนงที่ผูเชี่ยวชาญทานนั้นๆ ไดตอบ
ในแบบสอบถามรอบที่ 2 ลงไปแลวสงกลับไปใหผูเชี่ยวชาญทานนั้นไดยืนยันคําตอบเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลงคําตอบใหม 

3.4 การวิเคราะหแบบสอบถามรอบที่ 4 ทําตามขั้นตอนหรือวิธีการเดียวกันกับรอบ
ที่ 3 ถาผลการวิเคราะหครั้งนี้ปรากฏคําตอบที่ไดมีความสอดคลองกัน นั่นคือ คาพิสัยระหวางควอไทล
แคบก็ยุติกระบวนการวิจัยได แตถาคําตอบทั้งหมดยังมีความตางกันก็สรางแบบสอบถามใหมเปน
แบบสอบถามรอบที่ 4 โดยมีขอความเดียวกันกับแบบสอบถามรอบที่ 3 ดวยวิธีการเดิมอีกครั้งหนึ่ง 
ซึ่งโดยทั่วไปแลวการวิจัยเดลฟายสวนใหญสามารถไดขอสรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถามรอบที่ 3 
และหากดําเนินการวิจัยรอบที่ 4 ก็จะไดขอสรุปใกลเคียงกับรอบที่ 3 

ขอดีของเทคนิคเดลฟาย มีดังนี ้
1. การไมเปดเผยชื่อของผูตอบ ทําใหผูตอบมีอิสรภาพทางความคิดสามารถได

ความเห็นจากกลุมผูเชี่ยวชาญจํานวนมาก ซึ่งอาจสูงเปนรอยเปนพันได 
2. การใชวิธีการทางสถิติเพื่อประมวลผล เปนการลดอคติ (bias) ทําใหไดขอมูลที่

นาเชื่อถือ 
3. เหมาะสําหรับคําถามยากๆ ที่มีหลายมิติ ที่ตองประเมินทั้ งขอเท็จจริงทาง

วิทยาศาสตรและคุณคาทางสังคม หรือคําถามในเรื่องที่ยังขาดองคความรูอยางเพียงพอ เพื่อหา
คําตอบในขณะที่จําเปนตองมีการตัดสินใจ 

ขอเสียของเทคนิคเดลฟาย มีดังนี ้
1. ใชเวลานานและการลงทุนสูง จึงนิยมทําการสํารวจเพียง 2 รอบ  
2. ปฏิสัมพันธระหวางผูเชี่ยวชาญผานแบบสํารวจไมเขมขนเหมือนการเผชิญหนา จึง

ถูกกลาวหาวาการสํารวจไดเพียงความเห็นเฉลี่ย ซึ่งอาจไมใชความเห็นที่ดีที่สุด (ชัยลิขิต สรอยเพชร
เกษม, 2555: 1-14) 

รูปแบบการวิจัยอนาคต ดวยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 

เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เปนเทคนิคการวิจัยอนาคตที่ตอบสนองจุดมุงหมาย และ
ความเชื่อพ้ืนฐานของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหนึ่งในปจจุบัน เปนเทคนิคการวิจัยที่รวมเอาจุดเดน
หรือขอดีของเทคนิค EFR และ Delphi เขาดวยกัน การรวมขอดีของทั้งสองเทคนิคชวยแกจุดออน
ของแตละเทคนิคไดเปนอยางดี โดยหลักการแลว เทคนิค EDFR เปนการผสมผสานระหวางเทคนิค 
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EFR กับ Delphi เพียงแตมีการปรับปรุงวิธีใหมีความยืดหยุนและเหมาะสมมากขึ้น โดยในรอบแรก
ของการวิจัยจะใชการสัมภาษณแบบ EFR ที่ปรับปรุงแลว หลังจากการสัมภาษณในรอบแรก ผูวิจัยจะ
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหแลวสรางเปนเครื่องมือ ซึ่งมักจะมีลักษณะเปนแบบสอบถาม 
แลวสงไปใหผูเชี่ยวชาญตอบตามรูปแบบของ Delphi เพื่อที่จะทําการกรองความคิดเห็นของกลุม
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อหาฉันทามต ิซึ่งมักจะทําประมาณ 2–3 รอบ หลังจากนั้นจะนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อ
หาแนวโนมที่มีความเปนไปไดมากและมีความสอดคลองทางความคิดเห็นระหวางกลุมผูเชี่ยวชาญ 
เพื่อสรุปเขียนเปนอนาคตภาพ  

ขั้นตอนของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR มีดังนี ้
1. กําหนดและเตรียมตัวกลุมผูเชี่ยวชาญ ขั้นนี้นับวาสําคัญและจําเปนมาก เชื่อวาหาก

ไดกลุมผูเชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญจริงๆ จะทําใหผลการวิจัยนาเชื่อถือมากขึ้นเทานั้น สวนการเตรียมตัว
กลุมผูเชี่ยวชาญ ก็ยิ่งมีความจําเปน เพราะผูเชี่ยวชาญอาจมองไมเห็นความสําคัญของการวิจัยลักษณะ
นี้หรืออาจไมมีเวลาใหผูวิจัยไดเต็มที่ ผูวิจัยจึงจําเปนตองติดตอกับผูเชี่ยวชาญเปนการสวนตัว อธิบาย
ถึงจุดมุงหมาย ขั้นตอนตางๆของการวิจัย เวลาที่ตองใชโดยประมาณและประโยชนของการวิจัย ย้ําถึง
ความจําเปนและความสําคัญของการใชผูเชี่ยวชาญแลวจึงขอความรวมมือถาไมไดรับความรวมมือก็
จําเปนตองไปหาผูเชี่ยวชาญทานอื่นตอไป ถาไดรับความรวมมือก็ขอนัดวันและเวลาสําหรับสัมภาษณ 
การเตรียมผูเชี่ยวชาญดังกลาว นอกจากจะทําใหมั่นใจไดวาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดีแลว ยัง
เปนการเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญไดมีเวลาเตรียมตัว เตรียมขอมูล จัดระบบขอมูลและความคิด
ลวงหนา ชวยใหผูวิจัยไดขอมูลที่นาเชื่อถือเพ่ิมขึ้น 

2. สัมภาษณ EDFR รอบที่ 1 การสัมภาษณมีลักษณะและขั้นตอนคลายกับ EFR แต 
EDFR มีความยืดหยุนมากกวากลาวคือ ผูวิจัยสามารถท่ีจะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ ที่จะสนองตอบ
ตอจุดมุงหมาย เวลา งบประมาณและสถานการณของการวิจัยได คือ อาจยึดรูปแบบของ ERR โดย
เริ่มจาก Optimistic Realistic Scenario, Pessimistic Realistic Scenario และ Most Probable 
Scenario ตามลําดับ หรืออาจจะเลือกสัมภาษณเฉพาะแนวโนมที่ผูเชี่ยวชาญคาดวาจะเปนไปไดและ
นาจะเปน โดยไมคํานึงถึงวา แนวโนมเหลานั้นจะเปนไปในทางดีหรือราย เพราะในการทํา EDFR รอบ
ที่สองและสาม ถาหากผูวิจัยสนใจจะแยกศึกษาอนาคตภาพทั้ง 3 ภาพ ตามแบบ EFR ผูวิจัยก็สามารถ
ทําไดโดยการออกแบบสอบถามทีจ่ะชวยใหไดอนาคตภาพทั้ง 3 ภาพอยางเปนระบบได 

3. วิเคราะห /สังเคราะห ขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ในรอบที่ 1 
ของ EDFR มาสังเคราะหและวิเคราะหอยางละเอียดและระมัดระวัง แลวนําขอมูลที่สังเคราะหและ
วิเคราะหแลว สรางเปนเครื่องมือสําหรับทําเดลฟายตอไป 

4. สรางเครื่องมือ นําประเด็นหรือแนวโนมที่สังเคราะหแลว มาสรางเปนแบบสอบถาม 
โดยควรจะใชภาษาที่สั้น กะทัดรัด ชัดเจน โดยพยายามคงความหมายเดิมของผูเชี่ยวชาญไวใหมาก
ที่สุดเทาที่จะมากไดคือ ถาผูเชี่ยวชาญใชภาษาที่ชัดเจนดีแลว ก็ไมตองปรับปรุงแกไข แตถาไมคอย
ชัดเจนและไมรูวาในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญหมายถึงอะไร ก็ตองแกไขคําพูดนั้นใหตรงประเด็นมาก
ที่สุด และจะตองเขียนแนวโนมที่มีประเด็นแนวโนมเดียวตอ 1 ขอ อยาใหมีแนวโนมยอยๆเล็กๆ ใน
แนวโนมใหญ พยายามหลีกเลี่ยงถอยคําที่คลุมเครือ เชน ดีขึ้น เลวลง เพิ่มขึ้น ควรใชภาษาที่แสดง
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ความเปนกลางมากที่สุด เทาที่จะมากไดพยายามหลีกเลี่ยงภาษาที่สอถึงทัศนคติ หรือความลําเอียง
ของผูวิจัย 

5. ใชวิธีการของเดลฟายใน EDFR รอบที่ 2 และ 3 ในขั้นนี้ผูเชี่ยวชาญจะไดรับ
แบบสอบถามที่สมบูรณ และพิจารณาขอความแนวโนม ตางๆเหลานั้น โดยผูเชี่ยวชาญจะพิจารณา
และเลือกวา ถาขอความแนวโนมนั้นเกิดข้ึนจริงๆ จะเปนอนาคตที่พึงประสงคหรือไมพึงประสงค และ
โอกาสที่ขอความเหลานั้นจะเปนไปไดภายในเวลาที่กําหนดสําหรับจํานวนรอบที่เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู
กับจุดมุงหมาย งบประมาณ เวลา และกําลังคนของการวิจัย โดยที่การจะหยุดที่รอบหนึ่งรอบใดนั้น 
ควรจะพิจารณาดูคําตอบที่ไดในรอบตางๆวา มีความเปนเอกภาพ (homogeneity) แลวหรือยัง หรือ
มีความสอดคลองกัน (consensus) ของกลุมผูเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมเรื่องที่ตองการศึกษามากพอ
หรือไม ถามีมากพออาจจะหยุดในรอบที ่2 หรือรอบที ่3 ก็ไดเรื่องจํานวนรอบนี้มีนักวิจัยศึกษาไว โดย
พบวาการทําจํานวนรอบ 3 รอบ เปนจํานวนรอบที่พอดี นั่นคือความคลาดเคลื่อนจะมีไมมาก ตั้งแต
รอบที ่3 ขึ้นไป ความแตกตางของผลที่ไดไมมีนัยสําคัญ  

6. การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอผลการวิจัย การวิเคราะหขอมูลของเทคนิคการ
วิจัยแบบ EDFR จะใชวิธีการเชนเดียวกับเทคนิคเดลฟาย สวนการนําเสนอผลการวิจัยนั้น ผูวิจัย
อาจจะเขียนบรรยายทั้ง 3 ภาพ คือ ทางบวก ทางลบ และภาพที่เปนไปไดมากที่สุด หรืออาจจะเขียน
เฉพาะภาพสุดทายภาพเดียวก็ได แตทั้งนี้ควรจะระบุดวยวาเปนภาพที่เปนไปไดมากที่สุด และถา
สามารถเขียนโยงขอมูลตางๆใหสัมพันธกันเปนระบบได ก็จะยิ่งดีเพราะจะทําใหมองเห็นภาพชัดเจน
มากขึ้น หรืออาจจะเขียนแยกเปนขอๆก็ได แตแนวทางที่นํามาเขียนอนาคตภาพนั้น ควรจะมีความ
สอดคลองกันในระดับหนึ่ง ตามเกณฑที่ผูวิจัยตั้งไว 

ความเที่ยง (reliability) และความตรง (validity) ของเทคนิค EDFR นั้น ความเที่ยง
ของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR อยูท่ีการใหผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามหลายๆ รอบ เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยง ในแตละรอบวามีความเปลี่ยนแปลงหรือไม ถาคําตอบของผู เชี่ยวชาญคงเดิมไม
เปลี่ยนแปลง ก็แสดงวามีความเที่ยงมาก สวนความตรงของเครื่องมือนั้น การวิจัยโดยทั่วไปก็จะใช
วิธีการนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรง แตเทคนิคการวิจัยอนาคตนี้ทํากับ
ผูเชี่ยวชาญอยูแลว อาจจะมีปญหาบางก็เฉพาะในเรื่องของการใชภาษาเทานั้น นอกจากนี้การวิจัย
อนาคตทั้งเทคนิค EFR เทคนิคเดลฟาย และเทคนิค EDFR ยังใชวิธีการที่ทําใหเกิดความตรงของ
ขอมูล ที่ตรงกับความรูสึก การรับรู และการมีประสบการณโดยปราศจากอคติของผูเชี่ยวชาญดวย
การใหผูเชี่ยวชาญมีโอกาสตรวจสอบคําตอบของตนเองหลายรอบ และมีการใช “Cumulative 
Summarization Technique” ในการสัมภาษณที่การสัมภาษณทั่วไปไมมี การวิจัยอนาคตเกี่ยวของ
โดยตรงกับบุคคล ดังนั้น ความเที่ยงและความตรงของขอมูลที่ไดรับ จึงขึ้นอยูกับการเลือกผูเชี่ยวชาญ
โดยใชเกณฑที่เหมาะสม และการใหความสําคัญกับธรรมชาติของบุคคลดวย เชน จัดแบบสอบถามให
ผูเชี่ยวชาญตัดสินอยางเปนหมวดหมูเปนระบบ ติดตอในเวลาที่เหมาะสม ไมเรงรีบ เปนตน ซึ่งสิ่ง
เหลานี้ผูที่จะทําวิจัยอนาคต ควรรูและตระหนักใหมาก เพื่อหาวิธีปองกันอันจะทําใหผลการวิจัยที่
ไดรับ มีความนาเชื่อถือมากขึ้น 

การประยุกต EDFR นั้น ถึงแมวา EDFR จะเปนเทคนิคการวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการ
วิจัยอนาคตก็ตาม แตเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR รวมไปถึง Delphi และ EFR ก็สามารถนําไปใชวิจัย
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ในทํานองเดียวกับการวิจัยรูปแบบอื่นๆ ที่มีอยูได เชน การวิจัยเพื่อสํารวจความคิดเห็น สํารวจปญหา 
วิจัยเพื่อหารูปแบบ เพื่อกําหนดนโยบาย เพื่อกําหนดมาตรฐาน เพื่อหาวิธีแกปญหาและเพื่อการ
ตัดสินใจ เปนตน จะเห็นไดวา ในปจจุบันไดมีการนําเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบตางๆ ไปใชในวงการ
และองคการตางๆมากมาย ทั้งเพื่อการวางแผนในอนาคต วิเคราะห และแกปญหาในปจจุบัน 
ตลอดจนการวิเคราะหอดีต เพราะเทคนิคการวิจัยอนาคต โดยเฉพาะเดลฟาย และ EDFR นั้น ชวยให
ผูวิจัยไดขอมูลที่เปนระบบและนาเชื่อถือมากขึ้น (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2548: 19-31) 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (2549) รายงานการฉายภาพ
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548–2568 วาประชากรไทยในอนาคตเพิ่มขึ้นอยางชา ๆ จนอิ่มตัว
แลวลดลงนั้น เนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุที่ลดต่ําลงและคนไทยมีชีวิตยืนยาวขึ้นอีก ทําใหโครงสราง
อายุของประชากรเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัดเจน โดยจํานวนประชากร เด็กอายุต่ํากวา 15 ป 
ในชวงป พ.ศ. 2548–2578 จะมีจํานวนลดลงจาก 14 ลาน (รอยละ 23 ของประชากรทั้งหมด) เหลือ 
9 ลานคนเศษ (รอยละ 14) สวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ป) นั้นมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กนอย โดยในชวง พ.ศ. 2548–2558 จํานวนจะเพิ่มขึ้นจาก 41 ลาน เปน 43 ลานคน หลังจากนั้น
จะลดจํานวนลงเหลือ 38 ลานคนในป พ.ศ. 2578 จึงอาจกลาวไดวาจํานวนประชากรวัยแรงงานเกือบ
ไมเปลี่ยนแปลงเลยก็วาได อยางไรก็ตาม การที่จํานวนประชากรวัยเด็กจะลดลงอยางมากจะมีผลทํา
ใหจํานวนประชากรในวัยเรียน (อายุ 6 – 21 ป) ลดลงอยางตอเนื่องจาก 16 ลานคนในป พ.ศ. 2548 
เปน 11 ลานคนในป พ.ศ. 2578 สําหรับกลุมผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) จะมจีํานวนเพิ่มขึ้นอยางเห็น
ไดชัดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมอื่น ๆ ในป พ.ศ. 2548 มีประชากรสูงอายุอยู 6 ลานคนเศษ (รอยละ 
10) เมื่อถึงป พ.ศ. 2578 จํานวนผูสูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเปน 16 ลานคน (รอยละ 25) เทากับเพิ่มขึ้นเกือบ 
3 เทาตัวในเวลาราว ๆ 30 ปเทานั้น 

 
รายงานของ ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ (2554: 17-27) เรื่อง มหาวิทยาลัยไทยในยุคทุน

นิยม โลกาภิวัฒน: จุดปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนมหาวิทยาลัยไทยบนความทาทาย รายงานวา 
มหาวิทยาลัยทั่วโลกรวมถึงมหาวิทยาลัยไทยกําลังปรับตัวเองเพื่อใหสอดรับกับทุนนิยม และโลกาภิ
วัตน การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดกลายเปนสินคาชนิดหนึ่งที่ซื้อขายกันได ทําให
มหาวิทยาลัยทั่วโลกและมหาวิทยาลัยไทยมีการขยายตัวกันอยางมาก เชน การเปดหลักสูตรภาค
พิเศษ การเรียนผานอินเทอรเน็ต และการขยายสาขา หรือวิทยาเขต เปนตน อยางไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยไทยกําลังมีการปรับเปลี่ยนไปสูรูปแบบธุรกิจการศึกษามากขึ้นโดยมีหลักการ 
privatization คือ แนวทางการแปรสภาพมหาวิทยาลัยรัฐใหมีลักษณะของความเปนเอกชน และการ
นําหลัก marketization มาใชทําใหมหาวิทยาลัยพัฒนาเขาสูระบบตลาดเสรี กระบวนการดังกลาวทํา
ใหมหาวิทยาลัยกําลังตกอยูภายใตแรงกดดันของกระแสทุนนิยมเชิงพาณิชยที่สงผลใหตองหารายได
เพื่อเลี้ยงตัวเองใหอยูรอด ดังนั้นจึงอาจเกิดคําถามวา บทบาทที่แทจริงของมหาวิทยาลัยไทยวันนี้คือ
อะไร จะเนนสรางองคความรูหรือจะเปนสถาบันที่มุงเพียงแสวงหาผลประโยชนในเชิงธุรกิจมากกวา 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยไทยปรับเปลี่ยนตัวเองใหสอดคลองกับการการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ
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สังคมโลก โดยหันกลับมาพิจารณาที่รากฐานปรัชญาของความเปนสถาบันแหงสติปญญาของสังคม 
แมตองเผชิญกับการขาดแคลนทรัพยากรในการจัดการ ความเปนอิสระทางวิชาการภายใตระบบ
การเมือง และการบริหารราชการที่ไมเอื้ออํานวย หรือบริบทแวดลอมของการแขงขันในระดับ
นานาชาติ และอีกหลากหลายเหตุผล แมวามหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการดําเนินการในเชิงธุรกิจ
การศึกษาไมได แตก็ควรตระหนักหรือเพิ่มมิติที่เปนการจัดการมาตรฐานการเรียนการสอน 
(standardization) หรือคุณภาพ (quality) ใหสูงขึ้นดวย เพื่อใหสังคมโดยรวมมีความเชื่อถือใน
ผลผลิตของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้กระบวนการเรียนการสอนจะตองไดรับการตรวจสอบคุณภาพ
จากภาคีอื่นๆ ในสังคมไปพรอมๆ กัน อยางเอาจริงเอาจัง การดําเนินการของมหาวิทยาลัยควรตอง
กลับมาตระหนักวาการเรียนในมหาวิทยาลัยเปนกระบวนการที่ตองเขามาเพื่อฝกฝนตนเองเพื่อ
ยกระดับศักยภาพใหสูงขึ้นในวิชาความรู และคุณธรรม มิใชเพื่อมาสรางเครือขายทางธุรกิจและอาชีพ
การงานของตนเองเทานั้น 

 
อภิสิทธิ ์ฉัตรทนานนท (2552: 8-18) รายงานกลยุทธการบริหารภาวะวิกฤตสําหรับผูนํา

องคกร วาปจจุบันผูนําองคกรยากที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดปญหาภาวะวิกฤต ซึ่งอาจกอใหเกิดความ
เสียหายในหลายๆ ดาน อาทิ ดานการเงิน ทรัพยสิน ภาพลักษณขององคกรหรือสินคา เปนตน ดังนั้น 
เมื่อเกิดวิกฤต ผูบริหารจําเปนตองดําเนินการแกไขปญหาอยางเรงดวน อยางไรก็ตามภาวะวิกฤตใน
บางครั้งสามารถหลีกเลี่ยงไดหากมีระบบการควบคุมอยางเหมาะสม โดยการบริหารภาวะวิกฤตมี
วัตถุประสงค คือ (1) ปองกันการเกิดวิกฤต (2) หากเกิดข้ึนแลวตองรีบกําจัดวิกฤตนั้นใหหมดไปใหเร็ว
ที่สุดและจํากัดความเสียหาย และ (3) หลังจากนั้นตองสรางความเชื่อถือใหเกิดขึ้นกับองคกรอีกครั้ง 
สําหรับแผนการรับภาวะวิกฤตนั้นตองมีการเตรียมการไวลวงหนาใหพรอมในรูปแบบที่เขาใจและ
นําไปใชไดงาย เมื่อเกิดวิกฤตผูนําองคกรจําเปนตองสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพโดยใหขอมูลทั้งหมด
อยางซ่ือสัตยตรงไปตรงมา รวดเร็วและทันสถานการณภายใตเหตุการณที่สับสน นอกจากนั้นผูบริหาร
ตองมีภาพลักษณที่ด ีมีความพรอมอยูเสมอ มีเวลาใหเพียงพอและตองสรางความเชื่อมั่นใหได รวมทั้ง
การสรางภาพลักษณองคกรที่ดีไวลวงหนา เพื่อมีทัศนคติที่ดีตอองคกรเปนการลดความรุนแรงของ
ปญหาลงได 

 
 ประภาพรรณ รักเลี้ยง และคณะ (2556: 59-65) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเปนการวิจัยแบบวิจัยแบบผสมผสาน มี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบวา 
สภาพการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉลี่ยอยู ในระดับปานกลาง 
ประกอบดวย 1) การกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง 2) โครงสรางคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 3) ขอบขายงานการบริหารความเสี่ยง และ 4) กระบวนการบริหารความเสี่ยง สวนผลการสราง
รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบวา มีองคประกอบ 4 องคประกอบ 
คือ 1) การกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง 2) โครงสรางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3) 
ขอบขายงานการบริหารความเสี่ยง 4) กระบวนการบริหารความเสี่ยง และผลการตรวจสอบรูปแบบ
การบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบวามีความเหมาะสมในระดับมาก และผลการ
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ประเมินรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบวา มีความเปนไปได และ
ความเปนประโยชนในระดับมาก 

 
ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน (2557: 845-862) รายงานการวิจัยเรื่อง  การบริหารทรัพยากร

มนุษยทางการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและบทบัญญัติทางกฎหมายที่เก่ียวของวา มนุษยเปนทรัพยากรที่
มีความสําคัญอยางยิ่งในองคการตางๆ เปนปจจัยสําคัญในการบริหารองคการไปสูความสําเร็จของ
องคการนั้นๆ ไดเปนอยางดี เนื่องจากมนุษยมีความรู มีความสามารถ สติปญญาและสามารถพัฒนา
ศักยภาพไดอยางไมมีขอจํากัดและยังไมมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดที่สามารถมาทดแทนมนุษยได
อยางแทจริง สําหรับองคการการศึกษานั้นมีความแตกตางจากองคการทั่วไป โดยเฉพาะเปาหมายของ
องคการ ซึ่งองคการทางดานการศึกษามีภารกิจสําคัญอยางยิ่งคือการพัฒนาคน ดังนั้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคการศึกษา ทั้งนี้หนาที่ในการ
บริหารทรัพยากรมนุษยทางการศึกษา ประกอบดวย การสรรหาและการคัดเลือก การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน รางวัลและผลตอบแทน การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 
ลัดดา ผลวัฒนะ (2557: 16-27) ไดรายงานการวิจัย เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหาร

มหาวิทยาลัย วา ธรรมาภิบาล (governance) เปนการเพิ่มคุณคา (Value-added governance) 
ใหกับการศึกษาซึ่งมีขอเสนอเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 4 ดาน คือ 1) การบริหารการศึกษาตอง
สอดคลองและตอบสนอง ตอนโยบายและความตองการของระบบการศึกษาไทย (relevance) 2) 
กระบวนการบริหารตองมีประสิทธิภาพ (efficiency) ไดประสิทธิผล (effectiveness) 3) ทุกขั้นตอน
ตองโปรงใส (transparency) และมีเหตุผล (reasonableness) 4) มีผูรับผิดชอบผลการบริหาร 
(accountability) โดยเสนอแนวปฏิบัติไวดังนี้ 1) การบริหารการศึกษาตองสอดคลองและตอบสนอง
ตอนโยบายและความตองการของระบบการศึกษาไทย ประเด็นที่ nonrelevance หรือ less 
relevavce ควรตองตัดทิ้ง เพราะไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะดําเนินการทุกอยางได การบริหาร
การศึกษาตองสอดคลองและตอบสนองตอนโยบายและความตองการของระบบการศึกษาไทย ไมควร
มีการนําทรัพยากรไปใชในสิ่งที่ ไมมีประโยชนหรือเปนประโยชนเฉพาะตนเองหรือพวกพอง 
งบประมาณตองใชใหเกิดประโยชนสูงสุดไมมีคอรัปชั่น 2) กระบวนการบริหารตองมีประสิทธิภาพ 
(efficiency) และไดประสิทธิผล (effectiveness) 3) ทุกขั้นตอนตองโปรงใส (transparency) และมี
เหตุผล (reasonableness) ซึ่ง “ความมีเหตุผล” มาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซึ่งมีหลักการ 3 ประเด็นคือ ทางสายกลาง (moderation) ความมี
เหตุผล (reasonableness) และมีภูมิคุมกัน (self-immunity) 4) ตองมีระบบรับผิดชอบตอผลการ
บริหารการศึกษา (accountability) กลาวคือควรมีการสรางระบบใหมีคนรับผิดชอบตอผลของการ
บริหารการศึกษาที่ดําเนินการไป 

มหาวิทยาลัยตองมีระบบธรรมาภิบาลในการดําเนินการ การจัดการ และการ
ควบคุมดูแลตางๆ ทั้ง ดานการบริหารจัดการทั่วไป การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคลการ
บริหารงบประมาณและทรัพยสิน และมีการกํากับตรวจสอบโดยกลไกภายในมหาวิทยาลัยอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ซึ่งควรตองมีธรรมาภิบาลในทุก
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ระดับ ตั้งแตการวางนโยบาย ระดับบริหารจัดการจนกระทั่งระดับยอย รวมทั้งระดับทองถิ่นและระดับ
ครอบครัว ทุกคนในทุกระดับควรมีความรูสึกในความรับผิดชอบ  

ผูเขียนไดยกตัวอยาง “ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา” ซึ่งสรุป
สาระสําคัญจากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนายกสภามหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 8 
พฤษภาคม ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 รวม 7 ครั้ง วา 

1. การบริหารและธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน
สถาบันอุดมศึกษาควรสรางหลักสูตรเพื่อใหเกิดลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเดนของแตละแหง มีความ
พรอมโดยเฉพาะจํานวนคณาจารยที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพทางวิชาการ และคุณภาพนิสิต
นักศึกษาโดยความรวมมือของนายกสภามหาวิทยาลัยกับผูบริหารมหาวิทยาลัยที่ตองมีทิศทางรวมกัน 

2. การกํากับดูแลระบบอุดมศึกษา กพอ. และ สกอ. ควรประสานความรวมมือกันให
มากขึ้น เพื่อใหประเด็นเรื่องบุคลากรและหลักสูตรไปในทิศทางเดียวกัน ควรมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปเปนระยะๆ และทุก
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําแผนมหาวิทยาลัยใหมีความสอดคลองกับกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป (ระยะที ่2) ดวย 

3. คุณภาพการเรียนการสอน อาจารยรุนใหม สวนใหญมีความรูความสามารถสูง ควรมี
การพัฒนาคุณภาพของคณาจารยควบคูไปดวย อยางไรก็ตามคณาจารยสวนใหญไมมีลักษณะเปนนัก
ธุรกิจ (Good saleman) และขาดแนวคิด (Idea) ในเรื่องธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาความรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม โดยภาพรวมควรมีมหาวิทยาลัย 2 ลักษณะ คือ มหาวิทยาลัยที่เปดสอนทุกสาขา 
(Universal University) และมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (Specialise University) ซึ่งมหาวิทยาลัยแต
ละแหงควรสรางความเปนเลิศทางวิชาการ (Excellence) ในดานของตน 

4. ดานโครงสราง ควรใหความสําคัญกับกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลมาเปนนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา ซึ่งควรเปนผูมีความรูความสามารถดานการบริหาร และควรลด
จํานวนฝายบริหาร และอาจารยภายในมหาวิทยาลัยลง 

และไดเสนอปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ ไวดังตอไปนี้ การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ นอกจากมีปญหาในเรื่องงบประมาณและบุคลากรแลว ยัง
มีปญหาในเรื่องการถูกตรวจสอบดวยมาตรการและวิธีการเดิมของรัฐ นโยบายรัฐไมใหความสําคัญใน
เรื่องการศึกษาอยางจริงจัง และบางครั้งมีการแทรกแซงจากทางการเมือง ปญหาความขัดแยงในการ
บริหารภายในมหาวิทยาลัย และการขาดความรูความเขาใจในการสรางความรวมมือระหวางภาค
ธุรกิจเอกชนกับมหาวิทยาลัย ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานในมหาวิทยาลัยในประเด็นอื่นๆ 
เชน ปญหาคุณธรรมจริยธรรมระหวางอาจารยกับนักศึกษา การขาดความสามัคคีระหวาง โดย
มหาวิทยาลัยเอกชนนั้น มีประเด็นปญหาที่เพิ่ม เติมคือ ปญหาคุณภาพการศึกษาของสถาบันเอกชน 
ปญหาการแยงลูกคา มาตรฐานการศึกษาและการตรวจสอบ เปนตน  

โดยไดสรุปวาหากทุกสถาบันนําหลักธรรมาภิบาลมาถือปฏิบัติอยางจริงจัง การสรางธรร
มาภิบาลในภาวะวิกฤตยอมเปนการแปลงวิกฤตใหเปนโอกาสสอดคลองกับความตองการของ
สังคมไทย หลักธรรมาภิบาลจะเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
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รายงานวิจัยของ บุญเสริม วีสกุล และคณะ (2546: ก-ฌ) เรื่อง แนวทางการจัดระบบ
งบประมาณและการลงทุนเพื่ออุดมศึกษา รายงานวา อุดมศึกษาเปนระบบหลักในระบบการศึกษา
ของไทย และเปนกลไกสําคัญในการสรางศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ การลงทุนเพื่อ
อุดมศึกษาเปนการลงทุนที่สําคัญสําหรับอนาคตของประเทศ แตตองพัฒนาทั้งคุณภาพและปริมาณ 
ปฏิรูปการศึกษา และปฏิรูปการจัดระบบงบประมาณ และการลงทุนเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคโลกาภิวัตน ทั้งนี้ในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส ญี่ปุน 
เกาหลี ไตหวัน และสิงคโปร มีการพัฒนาอุดมศึกษาทั้งดานคุณภาพและปริมาณ รัฐมีแนวโนมการ
อุดหนุนลดลง ใหสถาบันอุดมศึกษาพึ่งตนเองมากขึ้นทั้งดานการเปดหลักสูตรใหม โดยใหความสําคัญ
ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีมากขึ้น เนนการมีสวนรวมกับภาคเอกชน และการอุดหนุน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้งใหผูเรียนมีสวนรวมในการรับภาระมากขึ้น ตลอดจนการเพิ่มคาเลา
เรียนทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน มีการจัดสรรเงินใหกูยืมจากทั้งมหาวิทยาลัยเองและจาก
ภาครัฐ ซึ่งหลายประเด็นคลายคลึงกับของประเทศไทย สําหรับประเทศไทยงบประมาณบริหารงาน
การอุดมศึกษาของรัฐ ไดจากงบประมาณแผนดินเปนสวนใหญ แตใชเพื่อการขยายบริการ สราง
อาคาร ผลิตบัณฑิต ซึ่งงบประมาณไมเพียงพอกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐเลยการจัดระบบงบประมาณและการลงทุนเพื่อ
อุดมศึกษา มีปญหาดานความไมคลองตัวของปงบประมาณและปการศึกษาไมตรงกัน ทําใหยากตอ
การวิเคราะหคาใชจาย งบประมาณจาก 2 แหลง คือ งบประมาณแผนดินและงบรายไดของ
มหาวิทยาลัยไมพรอมกันและไมรวมกัน การใชงบประมาณแผนดินความคลองตัวนอย การบริหารยัง
ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ การเงินไมมีการตรวจสอบไดเต็มที่ หลายโครงการถูกผลักดันเปน
ผลประโยชนสวนตน และยังไมมีการระดมทรัพยากรภายในสถาบันเพื่อนํา มาใชสรางความเปนเลิศ
ทางวิชาการ ปญหาดังกลาวไมเกิดกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพราะมีรายรับจากแหลงเดียว และมี
ขอเสนอแนะบางสวนวา การพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อความเปนเลิศ ใหเปลี่ยนลําดับความสําคัญของการ
ใชงบประมาณแผนดิน ชะลอการสรางวิทยาเขตและสรางมหาวิทยาลัยใหมลดงบประมาณกอสราง
อาคาร และใชงบประมาณที่ผันมาสมทบกับเงินของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อนํา มาสรางอาจารยและ
สรางวิชาการ เงินจัดสรรจากงบประมาณแผนดินจะเพียงพอเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาโดยไมตองเพิ่ม
งบประมาณแผนดินจากเทาที่เปนอยูในปจจุบัน เมื่อรวมเงินที่ระดมมาไดและบริหารเงินอยางมี
ประสิทธิภาพจะเพียงพอกับการพัฒนาอุดมศึกษาไทยไปสูความเปนเลิศได และควรมียุทธศาสตรการ
แบงประเภทสถาบัน อาจารย และบณัฑิต โดยแยกเปนสถาบันอุดมศึกษา/ มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 
เพื่อการเรียนการสอน สถาบันไมจํากัดรับ วิทยาลัยชุมชน (หลักสูตร 2 ป) และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
แบงประเภทอาจารย โดยแบงเปนอาจารยวิจัย อาจารยสอนและวิจัยเปนครั้งคราว และอาจารย
สันทัดสอน แบงประเภทบัณฑิต เปนบัณฑิตอัจฉริยะกระจายศึกษาในสถาบันตางๆ ทั้งสวนกลางและ
ภูมิภาค บัณฑิตเพ่ือเปนนักวิชาการและวิชาชีพ เชน แพทยวิศวกร ฯลฯ บัณฑิตเพื่อการเปนพนักงาน
ในองคกร บัณฑิตเพื่อการเรียนรูตามอัธยาศัยเพื่อการยกมาตรฐานความรูและคุณภาพชีวิต และ
บัณฑิตเพื่อการประกอบอาชีพ มีทักษะทางอาชีพ 
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นิจวรรณ วีรวัฒโนดม และนงณภัทร รุงเนย (2555: 65-72) รายงานการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดําริเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการดําเนินชีวิตของพสก
นิกรชาวไทยที่ตั้งอยูบนทางสายกลางคือ ความพอดี ไมมากและไมนอยจนเกินไป ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงเปนทั้งแนวคิดและหลักปฏิบัติที่มุงสูการใชชีวิตอยางมีความสุข มีดุลยภาพ และการพัฒนา
อยางยั่งยืน ซึ่งถือเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ เพราะเปนรากฐานวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
สังคมไทย ดังพระราชดํารัส  “เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของ
แผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือน ตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงอยูได
ก็อยูที่เสาเข็ม แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มไปเสียดวยซ้ํา”  หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากกระแสพระราชดํารัสสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (2548) ไดกําหนดคุณลักษณะ 3 ประการ ดังนี้  

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น 

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตอง
เปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น
จากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 

3. การมีภูมิคุมกันในตัวเองที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล 

อยางไรก็ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะตองประกอบดวยเงื่อนไขสําคัญ 2 
ประการ คือ ความรูและคุณธรรม เพื่อใชในการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวยความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบ
ดานความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

2. เงื่อนไขคุณธรรม คุณธรรมที่จะตองเสริมสรางประกอบดวยการมีความตระหนักใน
คุณธรรม เชน มีความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน ความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ไมโลภ 
และไมตระหนี่โดย 

สรุป หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี เงื่อนไขสําคัญ 2 ประการ คือ เงื่อนไข
ความรู และเงื่อนไขคุณธรรม สําหรับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาจึงตองคํานึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบดวยคุณลักษณะ 3 
ประการ และเงื่อนไขสําคัญ 2 ประการ ดังกลาวขางตน เพื่อใชเปนแนวทางในการตัดสินใจและการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึ่งมีแนวทางดังนี ้

1. กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
นโยบายสําคัญของสถาบัน และมีการจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม หรือจัดทําแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติงานของสถาบันการศึกษาใหครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจ
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พอเพียงของสถาบันการศึกษามีการดําเนินการตามแผนอยางมีระบบ และมีการติดตามประเมินผล
อยางตอเนื่อง 

2. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาโครงสราง และกระบวนการบริหารจัดการให
สอดคลองหรือรองรับการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล มีความพอประมาณมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาบุคลากรทั้งผูบริหาร อาจารย และคณะกรรมการของสถาบันการศึกษาใหมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความพรอมในการดําเนินการ
ตามระบบการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลง และการจัดการศึกษาตามแนวทางของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งดําเนินชีวิตตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

นวพร ชลารักษ (2558: 64-71) ไดนําเสนอ บทบาทของครูกับการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 วา ระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จําเปนตองเปลี่ยนแปลง เนื่องจากวิถีการดําเนิน
ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป สงผลใหพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนนักศึกษาเปลี่ยนไป ดังนั้น
สําหรับศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนตองตองมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การปฏิบัติ และ
การสรางแรงบันดาลใจไปพรอมกัน ซึ่งผูสอนตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ไมใชวิธีการ passive 
teaching อีกตอไป ตองเนนใหผูเรียนไดฝกการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติและการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง (active Learning) โดยผูสอนทําหนาที่เปนผูกระตุนใหเกิดการเรียนรูที่ตองการ โดยตอง
สรางกิจกรรม ออกแบบการเรียนที่เหมาะสมเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติและแสวงหาความรู
ดวยตนเอง ซึ่งผูสอนในศตวรรษนี้ตองมีการเรียนรูตลอดเวลาไปพรอมๆ กับผูเรียนดวย 
 

Fitzpatrick K.R. and Rubin M.S. (1995: 21-33) ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธสา
ธารณและกลยุทธทางกฎหมายในการตัดสินใจเกี่ยวกับภาวะวิกฤติ รายงานวา วัตถุประสงคหลักใน
การบริหารภาวะวิกฤต มี 3 ขอ คือ (1) การปองกันการเกิดวิกฤต โดยตองจัดทําแผนลวงหนา เพื่อ
ชวยลดการเกิดความเสียหาย ชวยใหมีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (2) การกําจัดวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นให
หมดไปใหเร็ว ที่สุดและการจํากัดความเสียหาย เพื่อลดความสูญเสียของทรัพยสิน ลดการเกิดการ
ขัดขวางการดําเนินงาน และ (3) การสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งการที่จะบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาวไดนั้น ตองอาศัยการวางแผนและการนําไปปฏิบัติที่ดีดวยการอบรมบุคลากรให
ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองปลอดภัยในชวงกอน ระหวางหรือหลังการเกิดเหตุฉุกเฉินนั้นๆ 

 
Lopopolo R.B., Schafer D.S., and Nosse L.J. (2004) ทําการศึกษาทักษะภาวะ

ผูนํา การบริหาร การจัดการ และความเปนมืออาชีพในนักกายภาพบําบัด ดวยการวิจัยแบบเดลไฟ 
โดยศึกษาองคประกอบของทักษะภาวะผูนํา การบริหาร การจัดการ และความเปนมืออาชีพในการ
บริหารจัดการทางคลินิกกายภาพบําบัดที่มีและควรมีในนักกายภาพบําบัด โดยทําการศึกษาในนัก
กายภาพบําบัดจบใหมในอเมริกา จํานวน 34 คน ผลการศึกษาพบวานักกายภาพบําบัดจบใหม รอย
ละ 44 คิดวาทักษะภาวะผูนํา การบริหาร การจัดการ และความเปนมืออาชีพ มีความจําเปนในการ
บริหารจัดการทางคลินิกกายภาพบําบัด โดยนักกายภาพบําบัดควรมีทักษะเหลานั้นในระดับ ปาน
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กลางถึงมาก และพวกเคารูสึกวานักกายภาพบําบัดจบใหมขาดทักษะเหลานั้นถึงรอยละ 29 ของ
ทักษะที่ควรมี ซึ่งกลุมนี้ (รอยละ 22) คิดวานักกายภาพบําบัดควรมีทักษะเหลานี้ในระดับเริ่มตน
เทานั้น โดยผลการศึกษาสรุปวา ทักษะภาวะผูนํา การบริหาร การจัดการ และความเปนมืออาชีพที่
ควรมีในนักกายภาพบําบัดจบใหม ประกอบดวย การสื่อสาร ทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพ การเปน
ตัวแทนและการออกคําสั่ง การจัดการกับความเครียด การเรียกเก็บคาเสียหายตามการคุมครอง การ
บริการจัดการเวลา และการคนหาบริษัทที่บริการทางดานสุขภาพ 
 

Chandra, A., Sottile, J.M. (2005: 55-68) ทําการวิจัยเรื่อง การตรวจสอบการสอน
แบบทีม (team-teaching) ในหลักสูตรการบริหารการดูแลสุขภาพ: มุมมองนักศึกษา คณาจารยและ
การบริหาร รายงานวา มีเทคนิคการสอนหลายอยางที่คณาจารยใชเพื่อใหขอมูลแกนักเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด หนึ่งในนั้นคือรูปแบบการสอนแบบใหมท่ีเรียกวา การสอนแบบเปนทีม (team 
teaching) จากการเก็บรวบรวมขอมูลพบวาในชวงไมกี่ปมานี้ เปนวิธีการสอนที่ไดรับความสนใจและ
นิยมนําไปใชในสถาบันการศึกษา อยางไรก็ตามพบวายังมีความสับสนเกี่ยวกับรูปแบบของการสอน
แบบทีมอยู ซึ่งการศึกษานี้ไดเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับนิยาม และรูปแบบการสอนแบบเปนทีม 
ตลอดจนขอดีและขอเสียของการสอนแบบเปนทีม ซึ่งสวนหนึ่งระบุวาการสอนแบบเปนทีมดูเหมือน
จะใชอาจารยหลายคนในการสอน ทําใหใชทรัพยากรบุคคลมาก แตในความเปนจริงแลวการสอนแบบ
เปนทีมกลับทําใหอาจารยสอนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาในการเตรียมการสอนได และ
นักศึกษาไดรับความรูที่หลากหลายมุมมอง แมบางครั้งจะทําใหเกิดความสับสนในเนื้อหาบาง แต
สามารถแกไขไดดวยการประชุมเตรียมการสอน นอกจากนี้พบวาการสอนแบบเปนทีมทําใหอาจารย
ไดแลกเปลี่ยนความรูหลากหลายกับทีมอีกดวย 
 

Ladyshewske R.K., Barrie S.C., and Drake V.M. (1998: 1288) ทําการศึกษา
เปรียบเทียบปริมาณผูปวยที่สามารถใหการดูแลไดและผลลัพธการเรียนรูในการเรียนทางคลินิก
กายภาพบําบัด เมื่ออาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกทําการสอนทางคลินิกแกนักศึกษา
อยางเดียว และสอนนักศึกษากายภาพบําบัดดวยและรับผิดชอบรักษาผูปวยดวย โดยทําการศึกษาใน
อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกและนักศึกษากายภาพบําบัดชั้นปสุดทายของ 
Australian school โดยศึกษา ปริมาณผูปวยที่สามารถใหการดูแลได จากจํานวนผูปวยที่ดูแลตอวัน 
กิจกรรมการบริหารและการสอน ผลการศึกษาพบวา การเรียนทางคลินิกกายภาพบําบัดทั้ง 2 แบบ 
อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดใหการควบคุมการปฏิบัติงานของ
นักศึกษากายภาพบําบัดลดลง อยางไรก็ตามนักศึกษาและอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัด เห็นวา การสอนนักศึกษากายภาพบําบัดดวยและรับผิดชอบรักษาผูปวยดวย 
ทําใหประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักศึกษาดีกวา 

 
Scully R.M. and Shepard K.E. (2017) ทําการศึกษาแบบ ethnographic study 

เรื่อง การสอนทางคลินิกในการจัดการศึกษาดานกายภาพบําบัด  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
กระบวนการสอนทางคลินิกกายภาพบําบัดในมุมมองของอาจารยทางคลินิก (clinical teachers) 
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พบวากระบวนการสอนทางคลินิกกายภาพบําบัด ประกอบดวย 2 องคประกอบ คือ องคประกอบ
ดานสถานการณทางคลินิก (clinical teaching situation) ซึ่งปจจัยดานองคกรและบุคคล สงผลตอ
ประเภท คุณภาพ และปริมาณของการเรียนรูของนักศึกษา และองคประกอบดานสื่อการสอนของ
อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงาน คือ กลยุทธที่ใชในการสอนใหนักศึกษามีทักษะวิชาชีพ จึงอาจ
สรุปไดวาหลักการพ้ืนฐานของการเรียนทางคลินิกและการเรียนในหองเรียนแตกตางกัน 

 
Werner S., Schuler R.S. and Jackson S.E. (2012) รายงานวา การบริหาร

ทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิผลของแตละองคการก็มีความแตกตางกันในรายละเอียด เนื่องจากแตละ
องคการแตกตางกันในหลายๆ อยางเชน ที่ตั้ง ขนาด วัฒนธรรมองคการ กลยุทธองคการรวมทั้ง
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ อยางไรก็ตามการบริหารทรัพยากรมนุษย ประกอบดวยหนาที่โดย
สรุป ไดแก  

1. สวนที่เกี่ยวของกับการจัดคน (staffing) ประกอบดวย  
1.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย (HR planning) เปนการวางแผนใหมีความ

สอดคลองระหวางแผนกลยุทธองคการกับแผนกลยุทธทรัพยากรมนุษยเพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนองคการ  

1.2 การวิเคราะหงาน (job Analysis) เปนการสรางความเขาใจและพัฒนา
สมรรถนะของพนักงานในการทํางานเพื่อใหไดศักยภาพอยางเต็มที่ในการทํางานและความสําเร็จของ
องคการระยะยาว  

1.3 การสรรหาและการบํารุงรักษา (recruitment and retention) เปนวิธีการเพื่อ
เปดโอกาสใหกับพนักงานที่เปนที่ตองการขององคการไดเขามา พรอมทั้งการหาวิธีการในการ
บํารุงรักษาพนักงานเพ่ือลดอัตราการลาออกของพนักงาน  

1.4 การคัดเลือก (selection) ซึ่งเปนหนาที่ของนายจางในการเลือกลูกจางหรือ
พนักงานที่มีความสามารถและความเต็มใจที่จะเขามาเรียนรูการทํางานใหมๆ ไดอยางตอเนื่องและ
ปรับเปลี่ยนการทํางานไดเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขตางๆ  

2. สวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและสรางประสิทธิผล (training and performance) 
ไดแก  

2.1 การฝกอบรมและพัฒนา (training and development) เปนการหาแนวทาง
วิธีการเพ่ือพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่องในดานทักษะ ความรูและประสิทธิภาพในการทํางาน ภายใต
เงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องงานและเงื่อนไขภายนอก พนักงานจะตองสามารถพัฒนา
ความรูความสามารถและทัศนคติในการทํางาน พัฒนาสมรรถนะใหมๆ เพื่อรองรับงานใหมๆ และการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นในอาชีพได  

2.2 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (performance management) เปนการ
ประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับไปยังพนักงานซึ่งเปนกระบวนการเบื้องตนที่นําไปสูการตัดสินใจใน
เรื่องการใหรางวัลและผลตอบแทนตอพนักงานและจะไดเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางานดวย  

3. สวนที่เกี่ยวของกับคาตอบแทน (compensation) ไดแก  
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3.1 การจายคาตอบแทน (compensation) ความคาดหวังในการจายคาตอบแทน
และผลประโยชนอื่นๆ ของพนักงานยอมสงผลตอความพยายามในการทํางานใหสําเร็จของพนักงาน 
การจายคาตอบแทนทั้งในรูปของเงินหรือผลประโยชนอื่นๆ จึงสําคัญตอองคการ  

3.2 การจายตามความสามารถ (pay for Performance) องคการอาจตอง
ออกแบบการจายคาตอบแทนเปนแบบแพ็คเกจตางๆ ใหพนักงานไดเลือกตามความตองการ ทั้งในรูป
ของเงินเดือน รูปแบบการจายเงินเดือนและผลตอบแทนรวมทั้งผลประโยชนอื่นๆ เพื่อสรางแรงจูงใจ
ใหกับพนักงานเพ่ือใหองคการบรรลุความสําเร็จตามกลยุทธที่ไดวางไว 
 

Ingram D. (1997: 37-45) ทําการศึกษาความคิดเห็นของประธานหลักสูตร
กายภาพบําบัดตอองคประกอบความรู (essential function) ที่นักกายภาพบําบัดพึงมี โดยการ
สํารวจความคิดเห็นของประธานหลักสูตรกายภาพบําบัด 48 คน ดวยเทคนิค Delphi 3 รอบ ผล
การศึกษาพบวา ประธานหลักสูตรสวนใหญใหความสําคัญกับทักษะการสื่อสาร (communication 
skill) การปฏิบัติดวยความปลอดภัย (practicing in a safe) จรรยาบรรณและกฎหมาย (ethical, 
and legal manner) วาเปนทักษะที่ตองมี และความสามารถดานการกายภาพบําบัดในผูปวยการ
เคลื่อนไหวบกพรอง (physical therapy needs of patients with movement dysfunction) ขอ
ควรระวังที่เปนสากล (universal precautions) มีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับสูงมาก (95%-
99%) ทักษะการรักษา(Performance of treatment procedures) ความสามารถในการตรวจ
ประเมิน (performance of assessment procedures) มีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับสูง 
(90%-95%) และมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับต่ํา เรื่อง ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
(scientific inquiry) 

 
Triggs N.M. and Shepard K.F. (1996: 986-981) ทําการศึกษา เรื่อง การเรียนทาง

คลินิกกายภาพบําบัดดวยโมเดลสัดสวนนักศึกษาตออาจารย 2:1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่
จะชวยสงเสริมหรือขัดขวางการเรียนทางคลินิกกายภาพบําบัดดวยโมเดลสัดสวนนักศึกษาตออาจารย 
2:1 โดยทําการศึกษาในอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด 3 คน และ
นักศึกษา 6 คน โดยการสังเกตระหวางการฝกปฏิบัติ การบันทึกขอมูลของผูเขารวมการศึกษาเอง 
และการสัมภาษณหลังการฝกปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวาการเรียนทางคลินิกกายภาพบําบัดดวยโมเดล
สัดสวนนักศึกษาตออาจารย 2:1 เปนโมเดลที่สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาที่ดี อยางไรก็ตามมี
ปจจัยตางๆ ที่สามารถสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนดวยโมเดลนี้ได และมีปจจัยที่อาจลด
ประสิทธิภาพการเรียนดวยโมเดลนี้ไดเชนกัน ซึ่งผูวิจัยไดเสนอกรอบแนวคิดใหมที่อธิบายปจจัยที่จะ
ชวยสงเสริมประสิทธิภาพของการเรียนทางคลินิกกายภาพบําบัดดวยโมเดลสัดสวนนักศึกษาตอ
อาจารย 2:1 

 
Jones R.F. and Froom J.D. (1994: 476-483) ทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ

คณะและผูบริหารเกี่ยวกับปญหาในการประเมินคณะ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระบุปญหาในการ
ประเมินโรงเรียนแพทยในมุมมองของผูบริหาร และเพื่อสํารวจความแตกตางของการรับรูปญหาของ
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บุคลากรแตละระดับในคณะ โดยทําการเก็บขอมูลในบุคลกรทุกระดับชั้นของโรงเรียนแพทยใน
สหรัฐอเมริกาที่ไดรับการรองมาตรฐาน 126 แหง และในแคนาดา 16 แหง ผลการศึกษาพบวามี
ผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นรอยละ 46 ภาพรวมของการรับรูปญหา คือ ปญหาเกี่ยวกับการประเมิน
การสอน (evaluation of teaching) วาวิธีการที่ใชอยูในปจจุบันไมเพียงพอตอการประเมินการสอน 
การประเมินการสอนโดยนักเรียน การรับรูในระบบการใหรางวัลทางวิชาการไมเพียงพอ วิธีการและ
การประเมินการวิจัย การใหทุน และการใหการรักษาทางคลินิก ซึ่งไมมีระบบและเกณฑการประเมิน
ที่แนนอน ไมมีการประเมินอยางสม่ําเสมอ และความลมเหลวของการเชื่อมโยงระบบการประเมินและ
เงินเดือน อยางไรก็ตามการศึกษานี้ไมมีการสุมผูใหขอมูล ดังนั้นผูที่ประสบปญหาจึงมักสมัครใจให
ขอมูล ดังนั้นขอมูลที่ไดจึงเปนมุมมองของผูที่ไดรับผลกระทบดานที่ไมด ี
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บทท่ี 3  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอ

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทราบ
สภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมี
การประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 2) คาดประมาณผลที่
จะเกิดขึ้นตอการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดตามเกณฑการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยใชการวิจัยอนาคตดวยเทคนิคการวิจัย EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

เพื่อใหการวิจัยดําเนินการเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 

เปนขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ จากเอกสาร ขอมูล แนวคิด สารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด และองคกรทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 
จากนั้นนําผลที่ไดจากการศึกษามาจัดทําโครงรางงานวิจัย โดยการรับคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา 
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญ ปรับปรุงแกไขและนําเสนอเพื่อขออนุมัติโครงราง
วิทยานิพนธตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนนี้ผูวิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 การศึกษา
สภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมี
การประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 โดยใชการศึกษา
เอกสาร (documentary research) และสวนที่ 2 การคาดประมาณผลที่จะเกิดขึ้นตอการพัฒนา
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดตามเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคตดวยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ดังนี้ 
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1. สวนที่ 1 การศึกษาสภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดในประเทศไทยโดยใชการศึกษาเอกสาร (documentary research) มีขั้นตอนตอไปนี้ 

1.1 ขั้นที่ 1 ผูวิจัยศึกษาขอมูล ผลการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 
2559 และการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปดดําเนินการอยูใน
ปจจุบันจากหนังสือ วารสาร บทความ เอกสาร งานวิจัย และวิทยานิพนธตางๆ ตลอดจนหลักการ
และวิธีการ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หนังสือสั่งการ เอกสาร รายงานแฟมเอกสาร เวป
ไซต ฐานขอมูลออนไลน และสารสนเทศ ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด และของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทย
ปจจุบันทั้ง 16 สถาบัน  

1.2 ขั้นที่ 2 ทําการจัดหมวดหมูขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) ไดแก ความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) และคาเฉลี่ย (mean) 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

2. สวนที่ 2 การคาดประมาณผลที่จะเกิดขึ้นตอการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดตามเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยใชระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงอนาคตดวยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้

2.1 ขั้นที่ 1 ผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ คัดเลือกผูเชี่ยวชาญตามเกณฑ
ที่กําหนด และเตรียมผูเชี่ยวชาญนั้น ดวยการติดตอประสานงานเพื่อติดตามกลุมผูเชี่ยวชาญเปนการ
สวนตัว อธิบายจุดมุงหมายขั้นตอนตางๆ ของการวิจัย เวลาที่ใชโดยประมาณ และประโยชนของการ
วิจัย ย้ําถึงความจําเปนและความสําคัญของผูเชี่ยวชาญ ในขั้นนี้ผูวิจัยใชวิธีคัดเลือกผูเชี่ยวชาญแบบ
เจาะจง (purposive method) ใชเทคนิค snowball sampling และมีเกณฑการคัดเลือก
ผูเชี่ยวชาญแตละกลุมตามเกณฑเฉพาะ ดังนี้     

กลุมที่ 1  ผูมีสวนเกี่ยวของกับองคกรวิชาชีพทางกายภาพบําบัด 
กลุมที่ 2  ผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

หรือผูบริหารคณะ/สํานักวิชาที่สถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดสังกัด 

กลุมที่ 3  อดีตผู บริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิ ชาชีพ
กายภาพบําบัด หรืออดีตผูบริหารคณะหรือสํานักวิชาที่
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดสังกัด  

กลุมที่ 4  นักวิชาการดานบริหารการศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญดานการ
บริหารการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ 

2.2 ขั้นที่ 2 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 19 คน ถึงอิทธิพลของเกณฑการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด เพื่อการคาดประมาณผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดตามเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด 
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2.2.1 การสัมภาษณรอบที่ 1 ใชการสัมภาษณแบบปฏิสัมพันธ (interactive 
interview) และใชเทคนิคสรุปสะสม (cumulative summarization) จนจบการสัมภาษณ เพื่อใหได
ขอมูลมากท่ีสุดและลึกท่ีสุดเทาที่จะเปนไปได จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณไปประมวลผลให
ไดรางอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดตอการบริหารสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดตามทัศนะของผูเชี่ยวชาญ 

2.2.2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําแบบสอบถาม (EDFR รอบที่ 2) ในขั้นตอน
นี้เปนการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัดตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด จากการ
สํารวจความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการโดยการนําผลจากการสัมภาษณ EDFR 
รอบที่ 1 มาวิเคราะหและแบงขอมูลออกเปนกลุมๆ ตามเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (delphi 
technique) และพัฒนาเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนไปไดของอิทธิพลของเกณฑ
การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่รางขึ้นมาจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ แบบสอบถามที่สรางขึ้นในรอบที่ 2 เปน
แบบสอบถามปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท (Likert’s rating scale) แลว
สงใหผูเชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 19 คน ลงความคิดเห็นหลังจากที่แบบสอบถามไดรับคําแนะนําจาก
อาจารยที่ปรึกษาแลว 

2.2.3 การยืนยันความคิดเห็น (EDFR รอบที่ 3) ในขั้นตอนนี้เปนการยืนยันผล
การลงความเห็นและหาฉันทามติ (consensus) ของผูเชี่ยวชาญตออิทธิพลของเกณฑการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ผูวิจัยมีการดําเนินการโดยการนําผลจาก EDFR รอบที่ 2 มาวิเคราะหขอมูลเปนกลุมโดยรวมโดยการ
หาคามัธยฐาน (median) ฐานนิยม (mode) คาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) ของ
กลุม เพื่อสรางแบบสอบถามใหมที่ใชขอความเดิมแตมีการเพิ่มตําแหนงของคามัธยฐานฐานนิยม คา
พิสัยระหวางควอไทลของกลุม (ผลของ EDFR รอบ 2) ผนวกกับคําตอบเดิมของผูเชี่ยวชาญคนนั้นๆ 
ในแบบสอบถาม โดยรอบนี้ผูเชี่ยวชาญชุดเดิมแตละคนทั้ง 19 คน จะทราบวาตนเองมีความคิดเห็น
เหมือนหรือแตกตางจากผูเชี่ยวชาญคนอื่นๆ อยางไร หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่ไดรับคําแนะนํา
จากอาจารยที่ปรึกษาสงใหผูเชี่ยวชาญทบทวนความคิดเห็นของตนเอง หากยังยืนยันความเห็นที่
แตกตางจากคนอื่นอยูก็สามารถใหเหตุผลประกอบการยืนยันคําตอบเดิมของตนที่อยูนอกพิสัย
ระหวางควอไทลในขอนั้นๆ แลวตอบกลับมาอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นผูวิจัยจะนําความคิดเห็นที่สอดคลอง
กันมาสรุปเปนอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

2.3 ขั้นที่ 3 เขียนรายงานการวิจัยโดยการนําผลการตอบแบบสอบถามของ
ผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหผลตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งจะถือตามเกณฑ คาสัมบูรณของผลตางระหวางมัธย
ฐานกับฐานนิยม ทีม่ีคาตั้งแต 0.00 – 1.00 คาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) นอยกวา
หรือเทากับ 1.50 และพิจารณาความสอดคลองของคามัธยฐาน (median) ฐานนิยม (mode) และคา
พิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) มาสรุปเปนผลอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาใน
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วิชาชีพกายภาพบําบัด ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
สวนที่นอกเหนือจากนั้นจะรายงานเพิ่มเติมแยกประเด็นไป 

รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังแสดงในแผนภูมิตอไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

-----------------------------------------------------------------ขัน้ศึกษาตัวแปร------------------------------------------------------------------------- 

          การศึกษาเอกสาร                 EDFR  
 
 
 
 
 
 
 

 

-----------------------------------------------------------ขั้นสรางเครื่องมือ------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
-------------------------------------------------------------ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล---------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

--------------------------------------------------------------ขั้นวิเคราะหขอมูล---------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------ขั้นสรุปผลการวิจัย---------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 

สภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชพีกายภาพบาํบัดในประเทศไทยเมื่อ

มีการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด พ.. 2558 

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปรญิญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ทีส่งผลตอการบรหิาร
สถาบันการศึกษาระดบัปริญญาวชิาชีพ

กายภาพบําบัด 
 

 

กําหนดประเด็น และแหลงขอมูลที่จะ
ศึกษา 

รายงานการวิเคราะหจัดแยกประเด็น  
และจัดหมวดหมูขอมูล 

 
กําหนดคุณสมบตัิของผูเชี่ยวชาญ  

คัดเลือกผูเชี่ยวชาญ จํานวน 19 คน  
และเตรียมผูเชี่ยวชาญที่จะใหขอมลู 

EDFR รอบที่ 1 เพื่อสราง และปรบัปรุงเครื่องมือ 
(แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง) 

 

EDFR รอบที่ 2 ดวยเครื่องมือที่สรางข้ึน 
(แบบสอบถามความคดิเห็น)   

และวิเคราะหขอมลูดวยสถิติพื้นฐาน 
 

EDFR รอบที่ 3 โดยไดรับรูขอมูลปอนกลับเชิงสถิติ 
(statistical feedbacks) ของกลุม  

ผนวกดวยคําตอบเดมิของตนเอง ในรอบท่ี 2  
(แบบยืนยันความคดิเห็น) 

 

รายงานการวิจยั EDFR 
 

 

การศึกษาเอกสาร ขอมูล แนวคดิ 
สารสนเทศ บริบท ของสถาบันการศึกษา

ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด  

แบบบันทึกการเก็บรวบรวมขอมลู 
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 

เปนขั้นตอนการจัดทํารางดุษฎีนิพนธเพื่อรายงานผลการวิจัยเสนอตอคณะกรรมการผู
ควบคุมดุษฎีนิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง และดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ จัดทํารูปเลมดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณเสนอตอ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากรเพื่อพิจารณาอนุมัติจบการศึกษา 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัย
จึงกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากร
และกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยตามรายละเอียด ดังนี้ 

แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีแผนแบบการวิจัยที่เปนการศึกษาสภาวการณโดยไมมีการทดลอง (the 
one–shot, non-experimental design) โดยมีการศึกษา 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 การศึกษา
สภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมี
การประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 โดยใชการศึกษา
เอกสาร (documentary research) และสวนที่ 2 การคาดประมาณผลที่จะเกิดขึ้นตอการพัฒนา
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดตามเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดโดยใชระเบียบวิธีวิจัยอนาคตดวยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ซึ่งเขียนแผนภาพ 
(diagram) ไดดังนี้ 

 

 
 
 โดย  R หมายถึง ตัวอยางที่ไดมาจากการสุม 
  X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 

O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการวัดคาตัวแปรจากกลุมตัวอยาง 
 

R X 

O 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยาง แบงเปน ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชใน สวนที่ 1 
การศึกษาสภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศ
ไทยเมื่อมีการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 โดยใช
การศึกษาเอกสาร (documentary research) และสวนที่ 2 การคาดประมาณผลที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตของการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดตามเกณฑการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคตดวยเทคนิคการวิจับแบบ EDFR  

1. สวนที่ 1 การศึกษาสภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมีการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 โดย ซึ่งใชการศึกษาเอกสาร (documentary research) โดยมี
ประชากรและกลุมตัวอยาง และผูใหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง เปนการศึกษาประชากร โดยศึกษาขอมูล เอกสาร
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด และสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยปจจุบันที่เปนสถาบันการศึกษาที่เปนเจาของ
หลักสูตรกายภาพบําบัดและเปดดําเนินการอยู (เมื่อมีการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาใน
วิ ชาชีพกายภาพบํ าบัด  พ .ศ .  2558)  จํ านวน 16 สถาบัน  ได แก  มหาวิทยาลั ยมหิดล 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วิทยาลัยเซนตหลุยส มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยบูรพา 

1.2 ผูใหขอมูล เปนการศึกษาคนควาขอมูลโดยรวบรวมจากหนังสือ วารสาร 
บทความ เอกสาร งานวิจัย และวิทยานิพนธตางๆ ตลอดจนหลักการและวิธีการ กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ หนังสือสั่งการ เอกสาร รายงานแฟมเอกสาร เวปไซต ฐานขอมูลออนไลน และ
สารสนเทศของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด และ
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยปจจุบัน 16 แหง ไดแก 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิ โ รฒ  มหาวิทยาลั ยหั ว เฉี ย ว เฉลิ มพระ เกีย รติ  จุ ฬาลงกรณมหาวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง วิทยาลัยเซนตหลุยส มหาวิทยาลัยพะเยา 
และมหาวิทยาลัยบูรพา 

2. สวนที่ 2 การคาดประมาณผลที่จะเกิดขึ้นตอการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดตามเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคตดวยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 

ผูเชี่ยวชาญที่ใชในการวิจัยเชิงอนาคตดวยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ซึ่งคัดเลือก
แบบเจาะจง (purposive method) โดยวิธีการ snow ball และการกําหนดคุณสมบัติของ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 19 คน ประกอบดวย  
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กลุมที่ 1  ผูมีสวนเกี่ยวของกับองคกรวิชาชีพทางกายภาพบําบัด จํานวน 5 คน 
กลุมที่ 2  ผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด หรือ

ผูบริหารคณะ/สํานักวิชาที่สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดสังกัด จํานวน 5 คน 

กลุมที่ 3  อดีตผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
หรืออดีตผูบริหารคณะหรือสํานักวิชาที่สถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดสังกัด จํานวน 4 คน 

กลุมที่ 4  นักวิชาการดานบริหารการศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริหาร
การศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ จํานวน 5 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ไดจากผล
การวิเคราะหขอมูล (content analysis) จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผลการวิเคราะหขอมูล
จากแบบสอบถามความคิดเห็น (openionnaire) โดยผูเชี่ยวชาญกลุมเดียวกัน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยของแตละสวนในครั้งนี้ ไดแก 
1. สวนที่ 1 การศึกษาสภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญา

วิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมีการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 โดยใชการศึกษาเอกสาร (documentary research) เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เชน 
เอกสาร พระราชบัญญัติ ประกาศ ขอบังคับ หลักเกณฑ คูมือ สารสนเทศ เวปไซต ฐานขอมูล
ออนไลน ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทย ที่ผาน
การพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว  

2. สวนที่ 2 การคาดประมาณผลที่จะเกิดขึ้นตอการพัฒนาสถาบันตามเกณฑการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคตดวยเทคนิคการวิจัย
แบบ EDFR เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

2.1 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ EDFR รอบที่ 1 ใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 
(semi-structured interview) โดยผูวิจัยพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเกณฑการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดและการบริหารสถาบันการศึกษาไปสรางแบบสัมภาษณแบบ
กึ่งโครงสราง (semi-structured interview) เปนคําถามปลายเปดและไมชี้นํา (Non Directive and 
Open Ended) 

2.2 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญชุดเดิม EDFR รอบที ่2 ใชแบบสอบถามแบบปลายปดชนิด
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท (Likert’s rating scale) โดยผูวิจัยพัฒนามาจากผลการ
สัมภาษณ EDFR รอบที่ 1 มาวิเคราะหและแบงขอมูลออกเปนกลุมๆ ตามเทคนิคการวิจัยแบบเดล
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ฟาย (Delphi technique) และพัฒนาเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนไปไดของ
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

2.3 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญชุดเดิมเพื่อยืนยันความคิดเห็น EDFR รอบที่ 3 ใช
แบบสอบถามความคิดเห็น โดยผูวิจัยใชขอความเดิมกับแบบสอบถามในรอบที่ 2 โดยเพิ่มตําแหนง
ของคามัธยฐาน ฐานนิยม และคาพิสัยระหวางควอไทล เพื่อใหผูเชี่ยวชาญแตละคนพิจารณาคําตอบ
ใหมแลวตอบกลับมาอีกครั้ง 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในแตละสวนในงานวิจัยนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. สวนที่ 1 การศึกษาสภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญา

วิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมีการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 โดยใชการศึกษาเอกสาร (documentary research) การสรางและ
พัฒนาเครือ่งมือที่ใช มีรายละเอียด คือ แบบบันทึกการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมีการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด 
พ.ศ. 2558 ซึ่งผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว 

2. สวนที่ 2 การคาดประมาณผลที่จะเกิดขึ้นตอการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดตามเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคตดวยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใช มี
รายละเอียด ดังนี้ 

2.1 นําขอสรุปที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเกณฑการรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัดและการบริหารสถาบันการศึกษา มาสรางแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 
(semi-structured interview) นําเสนอแบบสัมภาษณใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณา 

2.2 นําแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-structured interview) ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลวนําไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 19 คน ดวย
เทคนิค EDFR รอบที่ 1 หลังจากนั้นประมวลผลเพื่อใหไดอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

2.3 สรางแบบสัมภาษณ EDFR รอบที่ 2 โดยการนําผลจากการสัมภาษณ EDFR 
รอบที่ 1 มาวิเคราะหและแบงขอมูลออกเปนกลุมๆ ตามเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi 
technique) และพัฒนาเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนไปไดของอิทธิพลของเกณฑ
การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่รางขึ้นมาจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแบบสอบถามที่สรางขึ้นในรอบที่ 2 
เปนแบบสอบถามปลายปดชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท (Likert’s rating scale) 
แลวสงใหผูเชี่ยวชาญชุดเดิม จํานวน 19 คน ลงความคิดเห็น 
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2.4 นําผลจาก EDFR รอบที ่2 มาวิเคราะหขอมลูเปนกลุมโดยรวมโดยการหาคามัธย
ฐาน (median) ฐานนิยม (mode) และคาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) ของกลุม 

2.5 สรางแบบสอบถามสัมภาษณ EDFR รอบที่ 3 เพื่อยืนยันความคิดเห็นและหา
ฉันทามติ (consensus) โดยการสรางแบบสัมภาษณที่ใชขอความเดิมจาก EDFR รอบที่ 2 แตมีการ
เพิ่มตําแหนงของคามัธยฐาน ฐานนิยม และคาพิสัยระหวางควอไทลในแบบสอบถาม ผูเชี่ยวชาญจะ
ทราบวาตนเองมีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกตางจากผูเชี่ยวชาญอื่นๆ อยางไรสงใหผูเชี่ยวชาญ
ทบทวนความคิดเห็นของตนเอง หากยืนยันความเห็นที่แตกตางจากคนอื่นสามารถใหเหตุผล
ประกอบการยืนยันคําตอบเดิมตอไป 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่เปนแบบสัมภาษณที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
EDFR รอบที ่1 นั้น ผูวิจัยดําเนินการโดยการนําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไดตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content 
validity) และความสอดคลองกับวัตถุประสงค (index of item objective congruence) และให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมแลวจึงนําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณกับ
กลุมผูเชี่ยวชาญ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ขอหนังสือนําสงจากมหาวิทยาลัย เพื่อแจงผูเชี่ยวชาญที่เปนกลุมผูใหขอมูลเพื่อ

ดําเนินการเก็บขอมูล 
2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 19 คน ในขั้นตอนที่ 2 โดย

ใชเทคนิค EDFR ผูวิจัยดําเนินการดวยตัวเอง 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

เพื่อใหการวิจัยในครั้งนี้เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย ผูวิจัยรวบรวมขอมูลทุก
ขั้นตอนมาวิเคราะหโดยใชสถิติในการวิจัย ดังตอไปนี ้

1. สวนที่ 1 การศึกษาสภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมีการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 โดยใชการศึกษาเอกสาร (documentary research) ผูวิจัยศึกษา
ขอมูล ผลการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2559 และการบริหารสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปดดําเนินการอยูในปจจุบันจากหนังสือ วารสาร บทความ 
เอกสาร งานวิจัย และวิทยานิพนธตางๆ ตลอดจนหลักการและวิธีการ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ หนังสือสั่งการ เอกสาร รายงานแฟมเอกสาร เวปไซต ฐานขอมูลออนไลน และสารสนเทศ 
ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด และของ
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยปจจุบันทั้ง 16 สถาบัน แลวทํา
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การวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis) จัดหมวดหมูขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณนา (descriptive statistics) ไดแก ความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) และคาเฉลี่ย 
(mean) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

2. สวนที่ 2 การคาดประมาณผลที่จะเกิดขึ้นตอการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดตามเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงอนาคตดวยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยใชเทคนิค EDFR (ethnographic delphi future research) ใชสถิติดังนี ้

2.1 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 19 คน จากเทคนิค EDFR 
รอบที่ 1 ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis)  

2.2 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา จากเทคนิค EDFR รอบที่ 
2 และรอบที่ 3 ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง (center tendency) 
ไดแก คามัธยฐาน (median) คาฐานนิยม (mode) และคาพิสัยควอไทล (interquartile range) โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 วิเคราะหขอมูลดวยคามัธยฐาน (median: Mdn) เปนคาของขอมูลที่อยู
ตรงกลางของขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการนํามาเรียงลําดับไว เปนการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบลิเคิรท (Likert’s rating scale) โดยผูวิจัยกําหนดระดับคา
คะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ มีความหมายดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นนอยที่สุด  
ระดับ 2 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นนอย  
ระดับ 3 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง  
ระดับ 4 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นมาก  
ระดับ 5 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นมากที่สุด 
โดยในการแปรความหมายของคามัธยฐาน (median) ผูวิจัยกําหนด

เกณฑ มีความหมายดังนี ้  
คามัธยฐานต่ํากวา 1.50 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับอิทธิพลของ

เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด นอยที่สุด 

คามัธยฐาน 1.50 - 2.49 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับอิทธิพลของ
เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด นอย 

คามัธยฐาน 2.50 - 3.49 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับอิทธิพลของ
เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ปานกลาง 

คามัธยฐาน 3.50 - 4.49 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับอิทธิพลของ
เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด มาก 
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คามัธยฐาน 4.50 - 5.00 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับอิทธิพลของ
เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด มากที่สุด 

โดยกําหนดประเด็นอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด โดย
พิจารณาคามัธยฐาน (median)  ตั้ งแต  3 .50 ขึ้น ไป เปนประเด็นที่ ส งผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษา คามัธยฐาน (median) ตั้งแต 2.50-3.49 เปนประเด็นที่อาจสงผลตอการบริหาร
สถาบันหรือไมก็ได และคามัธยฐาน (median) นอยกวา 2.50 เปนประเด็นที่ไมสงผลตอการบริหาร
สถาบัน  

2.2.2 วิเคราะหขอมูลดวยคาฐานนิยม (mode: Mo) เปนการคํานวณหา
คาความถี่ของระดับคะแนนจาก 1 ถึง 5 สําหรับแตละขอ ระดับคะแนนใดที่มีความถี่มากที่สุดถือเปน
คาฐานนิยมของขอนั้น ในกรณีท่ีขอใดมีความถี่สูงสุดของระดับคะแนนเทากันและระดับคะแนนนั้นอยู
ติดกันจะถือเอาคากลางระหวางคะแนนทั้งสองนั้นเปนฐานนิยมของขอนั้น สวนกรณีที่ขอใดมีความถี่
สูงสุดของระดับคะแนนเทากันและระดับคะแนนไมไดอยูติดกันจะถือวาระดับคะแนนทั้งสองนั้นเปน
ฐานนิยมของขอนั้น แลวจึงนําคาฐานนิยมที่คํานวณไดมาหาคาสัมบูรณของผลตางระหวางมัธยฐานกับ
ฐานนิยม โดยคาผลตางตองมีคาตั้งแต 0.00–1.00 จึงถือวาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอนั้น
สอดคลองกัน 

โดยมีเกณฑกําหนดวาอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้นตองมี
คาสัมบูรณของผลตางระหวางมัธยฐานกับฐานนิยม (Imedian-modeI) โดยคาผลตางตองมีคาตั้งแต 
0.00–1.00 จึงถือวาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตออิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ประเด็นนั้นสอดคลองกัน   

2.2.3 การวิเคราะหขอมูลดวยคาพิสัยควอไทล (interquartile range) ไดจาก
การคํานวณคาความแตกตางระหวางควอไทลที่ 3 กับควอไทลที่ 1 ของอิทธิพลของเกณฑการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดเปนรายขอ ถาคาพิสัยระหวางควอไทลที่คํานวณไดมีคานอยกวาหรือเทากับ 1.5 แสดง
วาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้นเห็นสอดคลองกันหรือไดรับฉันทามติ (consensus) 
และถาคาพิสัยระหวางควอไทลที่คํานวณไดมีคามากกวา 1.50 แสดงวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอ
ขอความไมสอดคลองกัน หรือไมไดรับฉันทามต ิ

เกณฑการสรุปผลการวิเคราะหขอมูล โดยการนําคําตอบใน EDFR รอบที่ 
3 ของการวิจัยที่กลุมผูเชี่ยวชาญทั้ง 19 คน ที่มีคาสัมบูรณของผลตางระหวางคามัธยฐานกับคาฐาน
นิยม โดยคาผลตางตองมีคาตั้งแต 0.00-1.00 และคาพิสัยระหวางควอไทลเทากับหรือนอยกวา 1.50 
(ทั้ง 2 เกณฑรวมกัน) โดยพิจารณาความสอดคลองกับคามัธยฐาน (median) มาสรุปเปนผลการวิจัย
และนําเสนอการวิเคราะหผลการวิจัยในรูปของคําบรรยาย 
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การอภิปรายผล 

ผูวิจัยคัดเลือกขอความที่จะมาอภิปรายผล โดยการคัดเลือกคําตอบใน EDFR รอบที่ 3 ที่
กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาเปนอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดทีผู่เชี่ยวชาญเห็นสอดคลอง
กันเทานั้น คือ กําหนดเกณฑในการพิจารณาวา ขอความนั้นตองมีคาสัมบูรณของผลตางระหวางมัธย
ฐานกับฐานนิยม ตั้งแต 0.00–1.00 และคาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) นอยกวา
หรือเทากับ 1.50 เทานั้น สวนขอความที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นไมสอดคลองกันจะถูกตัดทิ้ง 
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดท่ีสงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่ผานเกณฑถือวาผูเชี่ยวชาญทั้ง 19 คน มีความคิดเห็น
สอดคลองกันวาเปนอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการ
บริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการพิจารณา
ความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 

1. ในกรณีที่ขอความในแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) EDFR รอบที่ 3 
ของผูเชี่ยวชาญมีคามัธยฐาน ตั้งแต 3.50-5.00 คาสัมบูรณของผลตางระหวางมัธยฐานกับฐานนิยม               
โดยคาผลตางตองมีคาตั้งแต 0.00–1.00 และคาพิสัยระหวางควอไทลมีคาต่ํากวาหรือเทากับ 1.50  
แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญมีความสอดคลองกันวา ขอความนั้นเปนอิทธิพลของเกณฑ
การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ที่จะเกิดขึ้น 

2. ในกรณีที่ขอความในแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) EDFR รอบที่ 3 
ของผูเชี่ยวชาญมีคามัธยฐาน ตั้งแต 2.50-3.49 คาสัมบูรณของผลตางระหวางมัธยฐานกับฐานนิยม               
โดยคาผลตางตองมีคาตั้งแต 0.00–1.00 และคาพิสัยระหวางควอไทลมีคาต่ํากวาหรือเทากับ 1.50  
แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญมีความสอดคลองกันวา ขอความนั้นเปนอิทธิพลของเกณฑ
การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดทีอ่าจสงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด หรือไมก็ได 

3. ในกรณีที่ขอความในแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) EDFR รอบที่ 3 
ของผูเชี่ยวชาญมีคามัธยฐาน ตั้งแต 0.00-2.49 คาสัมบูรณของผลตางระหวางมัธยฐานกับฐานนิยม               
โดยคาผลตางตองมีคาตั้งแต 0.00–1.00 และคาพิสัยระหวางควอไทลมีคาต่ํากวาหรือเทากับ 1.50  
แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญมีความสอดคลองกันวา ขอความนั้นเปนอิทธิพลของเกณฑ
การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่จะไมสงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
 

สรุป 

การวิจัยเรื่องอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอ
การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบ
สภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมี
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การประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด (พ.ศ. 2558) โดยใชการศึกษา
เอกสาร (documentary research) และ 2) เพื่อคาดประมาณผลที่จะเกิดขึ้นตอการพัฒนา
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดตามเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด โดยใชการวิจัยอนาคตดวยเทคนิคการวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) วิธีดําเนินการวิจัยไดดําเนินไว  ประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนที่  1 การศึกษา
สภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยโดยใช
การศึกษาเอกสาร (documentary research) จากเอกสาร พระราชบัญญัติ ประกาศ ขอบังคับ 
หลักเกณฑ คูมือ สารสนเทศ เวปไซต ฐานขอมูลออนไลน ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทย วิเคราะหจัดแยกประเด็นและจัดหมวดหมู และสวนที่ 
2 การคาดประมาณผลที่จะเกิดขึ้นตอการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดตามเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเทคนิค
การวิจัยแบบ EDFR ซึ่งทําการเก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 19 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบยืนยัน
ความคิดเห็นชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก วิเคราะห
เนื้อหา (content analysis) คามัธยฐาน (median) คาฐานนิยม (mode) และคาพิสัยระหวางควอ
ไทล (interquartile range) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทราบสภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมีการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด (พ.ศ. 2558) โดยใชการศึกษาเอกสาร (documentary research) และเพื่อคาด
ประมาณผลที่จะเกิดขึ้นตอการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดตาม
เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยใชเทคนิคการวิจัย EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research)  

 
ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร (documentary research) เพื่อทราบสภาพการณปจจุบันของการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมีการประกาศใชเกณฑการ

รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด (พ.ศ. 2558) 

การศึกษาเอกสารเพื่อทราบสภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมีการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด (พ.ศ. 2558) โดยศึกษาขอมูลจากหนังสือ วารสาร บทความ เอกสาร งานวิจัย และ
วิทยานิพนธตางๆ ตลอดจนหลักการและวิธีการ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หนังสือสั่งการ 
เอกสาร รายงานแฟมเอกสาร เวปไซต ฐานขอมูลออนไลน และสารสนเทศของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดในประเทศไทยปจจุบัน 16 แหง พบผลการศึกษาดังนี้ 

ผลการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2559 

กอนการประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลง
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 และเกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ภายใตขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2556 
เพื่อการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น มีสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่เปดดําเนินการอยูจํานวน 16 สถาบัน ซึ่งไดยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและขอรับ
รองสถาบันในชวงป พ.ศ. 2558 เพื่อใหไดรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดและสามารถเปดรับ
นักศึกษาปการศึกษา 2559 ได  
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ผลการขอรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนครั้งแรกเมื่อมีการ
บังคับใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 
2558 และเกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 
7 เมษายน พ.ศ. 2558 ภายใตขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2556 เปนดังนี้ 

 

 

แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิแสดงจํานวนสถาบันที่ไดรับการรับรองและไมไดรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2559 
 

 

แผนภูมิที่ 5 แผนภูมิแสดงจํานวนสถาบันที่ไดรับการเห็นชอบหลักสูตรเปนระยะเวลา 1 2 3 4 และ5 
ปการศึกษา และจํานวนสถาบันไดรับรองสถาบันเปนระยะเวลา 3 4 และ 5 ป ของสถาบันที่ไดรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2559 
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จากแผนภูมิที่ 4 และแผนภูมิที่ 5 พบวามีสถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2559 จํานวน 13 สถาบัน (รอยละ 81.25) ซึ่งทั้ง 13 สถาบันไดรับรองสถาบัน
เปนระยะเวลา 5 ป ตั้งแต 12 เมษายน 2558 ถึง 11 เมษายน 2563 และมีสถาบันไดรับความ
เห็นชอบหลักสูตรเปนระยะเวลา 1 ปการศึกษา จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) มีสถาบันไดรับ
ความเห็นชอบหลักสูตรเปนระยะเวลา 2 ปการศึกษา จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) และมีสถาบัน
ไดรับความเห็นชอบหลักสูตรเปนระยะเวลา 5 ปการศึกษา จํานวน 11 สถาบัน (รอยละ 68.75)   

 

 

แผนภูมิที่ 6 แผนภูมิแสดงชื่อหลักสูตรที่ไดรับที่ไดรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2559 
จํานวนปการศึกษาที่แตละหลักสูตรไดรับความเห็นชอบหลักสูตร และจํานวนสถาบันที่จัดการศึกษา
หลักสูตรดังกลาว  
 

จากแผนภูมิที่ 6 พบวาหลักสูตรที่ไดรับการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด 
พ.ศ. 2559 จํานวน 13 สถาบัน (รอยละ 81.25) ซึ่งใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด จํานวน 10 สถาบัน (รอยละ 62.5) โดยมีสถาบันที่ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเริ่มใชในป
การศึกษา 2559 จํานวน 9 สถาบัน (รอยละ 56.25) ไดรับการเห็นชอบหลักสูตรเปนระยะเวลา 5 ป
การศึกษา ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558) จํานวน 5 สถาบัน (รอยละ 31.25) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จํานวน 4 สถาบัน (รอยละ 25) และมีสถาบันที่ใชหลักสูตรที่ใชอยู
กอนยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อใชในปการศึกษา 2559 เปนตนไป จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 
6.25) จึงไดรับความเห็นชอบหลักสูตรเปนระยะเวลาที่เหลือของหลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
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หลักสูตรกายภาพบําบัดที่ไดรับความเห็นชอบ พ.ศ. 2559
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จํานวนสถาบัน (สถาบัน)
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บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และมีสถาบันที่ใชหลักสูตร
กายภาพบําบัดบัณฑิต จํานวน 3 สถาบัน (รอยละ 18.75) ทั้งนี้มีสถาบันที่ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเริ่ม
ใชในปการศึกษา 2559 จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) จึงไดรับการเห็นชอบหลักสูตรเปน
ระยะเวลา 5 ปการศึกษา ไดแก หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และ
หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) ซึ่งได
รับรองหลักสูตรเปนระยะเวลา 1 ปการศึกษา เนื่องจากยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรที่ใชอยูกอนและ
มีระยะเวลาที่เหลือของหลักสูตร 1 ปการศึกษา (สภากายภาพบําบัด, 2559) 

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน 

ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปดดําเนินการทั้งสิ้น 
16 สถาบัน ทั้งนี้เมื่อมีการประกาศใชประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 และเกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่  7 เมษายน พ.ศ. 2558 ภายใตขอบังคับสภา
กายภาพบําบัดวาดวยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนใน
การสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2556 เพื่อการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น มี
สถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดและสามารถรับนักศึกษาใหมป
การศึกษา 2559 ได ทั้งสิ้น 13 สถาบัน (รอยละ 81.25) และไมไดรับรองและไมสามารถรับนักศึกษา
ใหมปการศึกษา 2559 ทั้งสิ้น 3 สถาบัน (รอยละ 18.75) ซึ่งการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและทรัพยากร ดานการบริหารหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงบประมาณและการเงิน สามารถ
วิเคราะหไดดังนี ้

1. การบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร เมื่อวิเคราะหถึงลักษณะสถานะของ
สถาบัน รูปแบบของมหาวิทยาลัยที่สถาบันสังกัด การกระจายตัวตามภูมิภาคตางๆ ของสถานที่ตั้ง
สถาบัน ระยะเวลาที่เปดดําเนินการหลักสูตรกายภาพบําบัดถึงปจจุบัน โครงสรางการบริหารงานของ
สถาบัน ผูบริหารสถาบัน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เลือกใช และแหลงเรียนรูทางคลินิก
กายภาพบําบัดบัดหรือฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงของสถาบัน สามารถสรุปไดดังนี้   

1.1 สถานะของสถาบัน  พบว าสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัดในปจจุบันมีสถานะของสถาบัน 3 ลักษณะ ไดแก สาขาวิชากายภาพบําบัด ภาควิชา
กายภาพบําบัด และคณะกายภาพบําบัด  
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แผนภูมิที่ 7 แผนภูมิแสดงสถานะของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดใน
ปจจุบัน  
 

จากแผนภูมิที่ 7 พบวาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
ในปจจุบันมีสถานะของสถาบัน 3 ลักษณะ ไดแก รูปแบบที่ 1 สาขาวิชากายภาพบําบัด จํานวน 6 
สถาบัน (รอยละ 37.5) โดยสังกัดคณะสหเวชศาสตร จํานวน 4 สถาบัน (รอยละ 25) ผานการรับรอง
ปริญญาฯ ในป 2559 จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) และไมผานการรับรองปริญญาฯ ในป 2559 
จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) สังกัดสํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร จํานวน 1 
สถาบัน (รอยละ 6.25) และสังกัดสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) 
รูปแบบที่ 2 ภาควิชากายภาพบําบัด จํานวน 6 สถาบัน (รอยละ 37.5) ซึ่งสังกัดคณะสหเวชศาสตร 
จํานวน 3 สถาบัน (รอยละ 18.75) สังกัดคณะเทคนิคการแพทย จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) 
ผานการรับรองปริญญาฯ ในป 2559 จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) และไมผานการรับรอง
ปริญญาฯ ในป 2559 จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) และสังกัดคณะแพทยศาสตร จํานวน 1 
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จํานวนสถาบันท่ีผานการรับรอง
ปริญญา (สถาบัน)

จํานวนสถาบันท่ีไมผานการรับรอง
ปริญญา (สถาบัน)



126 
 

 
 

สถาบัน (รอยละ 6.25) และรูปแบบที่ 3 คณะกายภาพบําบัด จํานวน 4 สถาบัน (รอยละ 25) ซึ่งผาน
การรับรองปรญิญาฯ ในป 2559 ทั้งหมด ซึ่งจะพบวาสถาบันการศึกษาที่ไมผานการรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2559 จํานวน 3 สถาบัน (รอยละ 18.75) มีสถานะของสถาบันเปน
สาขาวิชากายภาพบําบัด สังกัดคณะสหเวชศาสตร จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) และภาควิชา
กายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะเทคนิคการแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยคริส
เตียน, คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะเทคนิคการแพทย, 2558; 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะสหเวชศาสตร, 
2558; มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะสหเวชศาสตร, 
2558; มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สํานักวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ, สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร, 2558; วิทยาลัยเซนหลุยห, คณะ
กายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะกายภาพบําบัด, 2558;
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะแพทยศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 
คณะกายภาพบําบัด, 2558) 

1.2 รูปแบบของมหาวิทยาลั ย  สถาบันการศึ กษาระดับปริญญาวิ ชาชี พ
กายภาพบําบัดทั้ง 16 สถาบัน กอนการประกาศผลการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 
2559 (8 เมษายน 2559) มี 3 รูปแบบ ไดแก มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเอกชน 
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แผนภูมิที่ 8 แผนภูมิแสดงรูปแบบของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน  

 

จากแผนภูมิที่ 8 พบวาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
ในปจจุบัน สังกัดมหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบ 3 รูปแบบ ไดแก มหาวิทยาลัยรัฐ จํานวน 3 สถาบัน (รอย
ละ 18.75)  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จํานวน 9 สถาบัน (รอยละ 56.25) ผานการรับรองปริญญา
ในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2559 จํานวน 7 สถาบัน (รอยละ 43.75) และไมผานการรับรองฯ 
จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) และมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยเอกชน จํานวน 4 สถาบัน (รอยละ 25) 
ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 3 สถาบัน (รอยละ 18.75) และไมผานการรับรองฯ จํานวน 1 
สถาบัน (รอยละ 6.25) ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ เปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) และมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 
6.25) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะเทคนิค
การแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยคริสเตียน, คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
คณะเทคนิคการแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัย
นเรศวร, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัย
พะเยา, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง, สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะกายภาพบําบัด, 2558; 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร, 2558; วิทยาลัยเซนหลุยห, 
คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะกายภาพบําบัด, 2558;
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะแพทยศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 
คณะกายภาพบําบัด, 2558) 
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1.3 ภูมิภาคที่เปนสถานที่ตั้งสถาบัน สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดทั้ง 16 สถาบัน กระจายตัวอยูตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย ดังนี้ 

 

 

แผนภูมิที่ 9 แผนภูมิแสดงภูมิภาคที่เปนสถานที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดในปจจุบัน 

 
จากแผนภูมิที่ 9 พบวาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด

ในปจจุบัน มีสถานที่ตั้งและจัดการเรียนการสอนอยูตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย โดยมีที่ตั้งอยู
ในภาคกลาง จํานวน 9 สถาบัน (รอยละ 56.25) ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 8 สถาบัน (รอยละ 
50) ไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) มีที่ตั้งอยูในภาคตะวันออก จํานวน 
1 สถาบัน (รอยละ 6.25) ซึ่งไมผานการรับรองปริญญาฯ มีที่ตั้งอยูในภาคเหนือ จํานวน 3 สถาบัน 
(รอยละ 18.75) ผานการรับรองปริญญาฯ ทั้งหมด มีที่ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 1 
สถาบัน (รอยละ 6.25) ซึ่งไมผานการรับรองปริญญาฯ มีที่ตั้งอยูในภาคใต จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 
12.5) ผานการรับรองปริญญาฯ ทั้งหมด ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ จึงมีที่
ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) ภาคตะวันออก จํานวน 1 
สถาบัน (รอยละ 6.25) และภาคกลาง จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะเทคนิคการแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยคริส
เตียน, คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะเทคนิคการแพทย, 2558; 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะสหเวชศาสตร, 
2558; มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะสหเวชศาสตร, 
2558; มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สํานักวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ, สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร, 2558; วิทยาลัยเซนหลุยห, คณะ
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กายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะกายภาพบําบัด, 2558;
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะแพทยศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 
คณะกายภาพบําบัด, 2558) 

1.4 ระยะเวลาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด (ป
การศึกษา) ของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยแบงเปนชวงละ 5 ป เปน
ดังนี้  

 

 

แผนภูมิที่ 10  แผนภูมิแสดงระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน  

 
จากแผนภูมทิี่ 10 พบวาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด

ในปจจุบัน มีระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดจนถึงป
การศึกษา 2559 สามารถแบงไดเปน 6 กลุม ไดแก ระยะเวลา 0-5 ปการศึกษา จํานวน 1 สถาบัน 
(รอยละ 6.25) ซึ่งไมผานการรับรองปริญญาฯ ระยะเวลา 6-10 ปการศึกษา จํานวน 5 สถาบัน (รอย
ละ 31.25) ผานการรับรองปริญญาฯ ทั้งหมด ระยะเวลา 11-15 ปการศึกษา จํานวน 1 สถาบัน (รอย
ละ 6.25) ซึ่งไมผานการรับรองปริญญาฯ ระยะเวลา 16-20 ปการศึกษา จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 
12.5) ซึ่งผานการรับรองปริญญาฯ ทั้งหมด ระยะเวลา 21-25 ปการศึกษา จํานวน 3 สถาบัน (รอยละ 
18.75) ซึ่งผานการรับรองปริญญาฯ ทั้งหมด และระยะเวลามากกวา 25 ปการศึกษา จํานวน 4 
สถาบัน (รอยละ 25) ซึ่งผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 3 สถาบัน (รอยละ 18.75) และไมผานการ
รับรองปริญญา จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) ดังนั้นสถาบันที่ไมผานการรับรองปริญญาจึงเปน
สถาบันการศึกษาที่มีระยะเวลาจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดมาแลว 0-5 
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ปการศึกษา 11-15 ปการศึกษา และมากกวา 25 ปการศึกษาอยางละ 1 สถาบัน (จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะเทคนิคการแพทย, 2558; 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน, คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะเทคนิค
การแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยพะเยา, 
คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง, สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะกายภาพบําบัด, 2558; 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร, 2558; วิทยาลัยเซนหลุยห, 
คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะกายภาพบําบัด, 2558;
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะแพทยศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 
คณะกายภาพบําบัด, 2558; สภากายภาพบําบัด, 2558) 

1.5 โครงสรางการบริหารงานของสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดในปจจุบัน 16 สถาบันนั้นมีลักษณะแตกตางกันไปตามแตบริบทของแตละสถาบัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานะของสถาบันที่แตกตางกันดังกลาวขางตน ทั้งนี้สถาบันการศึกษาที่มีสถานะ
ของสถาบันเปนคณะกายภาพบําบัด จํานวน 4 สถาบัน (รอยละ 25) จะมีโครงสรางการบริหารงานที่
มีคณบดีเปนหัวหนาสวนงาน และมีรองคณบดีหรือผูชวยคณบดีรับผิดชอบการบริหารงานดานตางๆ 
ของคณะโดยมีจํานวน และชื่อตําแหนงแตกตางกันไป อาทิ ฝายบริหาร ฝายวิชาการ ฝายวิจัย ฝาย
บริการวิชาการหรือบริการสุขภาพ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ฝายพัฒนานิสิตหรือกิจการนิสิต 
ฝายวิเทศสัมพันธหรือสื่อสารองคกร และเลขานุการ โดยบางสถาบันแยกประธานหลักสูตรหรือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเปนอีกฝายเฉพาะ บางสถาบันอยูภายใตฝายวิชาการ สําหรับสถาบันที่มี
สถานะของสถาบันเปนภาควิชา จะมีผูบริหารสถาบันคือหัวหนาภาควิชา โดยโครงสรางการ
บริหารงานของภาควิชาสามารถจัดไดเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 มีโครงสรางการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ
ในภาควิชาคลายกับการบริหารสถาบันการศึกษาที่สถานะของสถาบันเปนคณะกายภาพบําบัด คือ มี
รองหัวหนาภาควิชาซึ่งรับผิดชอบการบริหารงานดานตางๆ ของภาควิชา โดยมีจํานวน และชื่อ
ตําแหนงแตกตางกันไป อาทิ ฝายบริหาร ฝายวิชาการ ฝายวิจัย ฝายบริการวิชาการ ฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา ฝายพัฒนานิสิตหรือกิจการนิสิต ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ฝายประชาสัมพันธ 
เปนตน กลุมที่ 2 มีโครงสรางการบริหารงานแบบรวมศูนยกลางกับคณะ กลาวคือ ในระดับคณะจะมี
โครงสรางการบริหารงานที่คลอบคลุมภาระกิจและการดําเนินงานของคณะ โดยมีรองคณบดีหรือ
ผูชวยคณบดีหรือคณะกรรมการฝายตางๆ รับผิดชอบ เชน ฝายบริหาร ฝายการเงินและงบประมาณ 
ฝายวิชาการ ฝายวิจัย ฝายบริการวิชาการหรือบริการสุขภาพ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ฝาย
พัฒนานิสิตหรือกิจการนิสิต ฝายกิจการพิเศษ ฝายวิเทศสัมพันธหรือสื่อสารองคกร และเลขานุการ 
เปนตน สําหรับสถาบันที่มีสถานะของสถาบันเปนสาขาวิชานั้นจะมีผูบริหารสถาบัน คือ หัวหนา
สาขาวิชา และมีการบริหารสถาบันเชนเดียวกับกลุมที่ 2 ของสถาบันที่มีสถานะของสถาบันเปน
ภาควิชา กลาวคือ มีโครงสรางการบริหารงานแบบรวมศูนยกลางกับคณะ  
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แผนภูมิที่ 11 โครงสรางการบริหารของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดใน
ปจจุบัน  
 

จากแผนภูมิที่ 11 อาจกลาวไดวาโครงสรางการบริหารของสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบันสามารถแบงไดเปน 3 กลุม คือ การบริหารงานแบบ
คณะ จํานวน 4 สถาบัน (รอยละ 25) ซึ่งทั้งหมดผานการรับรองปริญญาฯ การบริหารแบบเบ็ดเสร็จ
ในระดับภาควิชา จํานวน 4 สถาบัน (รอยละ 25) ซึ่งทั้งหมดผานการรับรองปริญญาฯ และการ
บริหารงานแบบรวมศูนยกลางกับคณะ จํานวน 8 สถาบัน (รอยละ 50) ซึ่งมีสถานะของสถาบันเปน
ภาควิชา จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) ซึ่งผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 
6.25) และไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ6.25) และมีสถานะของสถาบัน
เปนสาขาวิชา จํานวน 6 สถาบัน (รอยละ 37.5) ซึ่งผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 4 สถาบัน (รอย
ละ 25) และไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5)  ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่
ไมผานการรับรองปริญญาฯ จึงมีสถานะของสถาบันเปนภาควิชาและบริหารสถาบันแบบรวม
ศูนยกลางกับคณะ จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) มีสถานะเปนสาขาวิชาและบริหารสถาบันแบบ
รวมศูนยกลางกับคณะ จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) 

นอกจากนี้ทุกสถาบันยังแบงอาจารยกายภาพบําบัดเปนแขนงวิชา/กลุมวิชา 
โดยมีจํานวนตั้งแต 3-5  กลุม/แขนงวิชา ทั้งนี้ชื่อกลุม/แขนงวิชาจะแตกตางกันไป อยางไรก็ตามทุก
สถาบันจะมีอยางนอย 3 กลุม/แขนงวิชา ดังนี้ตอไปนี้ กายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครงราง 
หรือกระดูกและกลามเนื้อ หรือกระดูกและขอ หรือกลามเนื้อ กระดูกและขอ กายภาพบําบัดระบบ
หายใจและไหลเวียนโลหิต หรือหายใจ หัวใจและหลอดเลือด หรือหัวใจและหลอดเลือด หรือหัวใจ
และทรวงอก หรือปอด หัวใจหลอดเลือดและอื่นๆ กายภาพบําบัดระบบประสาท หรือระบบประสาท
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ในผูใหญ ทั้งนี้บางสถาบันจะมีกลุม/แขนงวิชาอื่นเพิ่มเติม อาทิ กายภาพบําบัดในเด็ก หรือระบบ
ประสาทในเด็ก หรือระบบประสาทและพัฒนาการบกพรองในเด็ก กายภาพบําบัดในผูสูงอายุและ
ชุมชน กายภาพบําบัดทางกีฬา กายภาพบําบัดพื้นฐาน และกายภาพบําบัดแบบบูรณาการ 
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะเทคนิค
การแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยคริสเตียน, คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
คณะเทคนิคการแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัย
นเรศวร, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัย
พะเยา, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง, สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะกายภาพบําบัด, 2558; 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร, 2558; วิทยาลัยเซนหลุยห, 
คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะกายภาพบําบัด, 2558;
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะแพทยศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 
คณะกายภาพบําบัด, 2558) 

1.6 คุณสมบัติของผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ทั้งตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก แตกตางกันไป 
ดังนี้ 

  

 

แผนภูมิที่ 12 แผนภูมิแสดงตําแหนงทางวิชาการของผูบริหารสถาบัน ของสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน  

 
จากแผนภูมิที่  12 พบวามีผูบริหารสถาบันที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับ

อาจารย จํานวน 7 สถาบัน (รอยละ 43.75) เปนผูบริหารของสถาบันที่ผานการรับรองปริญญาฯ 
จํานวน 5 สถาบัน (รอยละ 31.25) และไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 7 สถาบัน (รอยละ 43.75) เปนผูบริหารของสถาบันที่ผานการ
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รับรองปริญญาฯ จํานวน 6 สถาบัน (รอยละ 37.5) และไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 1 
สถาบัน (รอยละ 6.25) และระดับรองศาสตราจารย จํานวน 7 สถาบัน (รอยละ 43.75) เปนผูบริหาร
ของสถาบันที่ผานการรับรองปริญญาฯ ทั้งหมด ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ 
จึงมีผูบริหารสถาบันที่ตําแหนงทางวิชาการระดับอาจารย จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) และ
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะสหเวชศาสตร, 
2558; มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะเทคนิคการแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยคริสเตียน, คณะ
วิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะเทคนิคการแพทย, 2558; 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะสหเวชศาสตร, 
2558; มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะสหเวชศาสตร, 
2558; มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สํานักวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ, สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร, 2558; วิทยาลัยเซนหลุยห, คณะ
กายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะกายภาพบําบัด, 2558;
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะแพทยศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 
คณะกายภาพบําบัด, 2558) 

 

 

แผนภูมิที่ 13  แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดในปจจุบัน  

 
จากแผนภูมิที่ 13 พบวามีผูบริหารสถาบันที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท

จํานวน 4 สถาบัน (รอยละ 25) เปนผูบริหารของสถาบันที่ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 2 
สถาบัน (รอยละ 12.5) และไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) และจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 12 สถาบัน (รอยละ 75) เปนผูบริหารของสถาบันที่ผานการ
รับรองปริญญาฯ จํานวน 11 สถาบัน (รอยละ 68.75) และไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 1 
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สถาบัน (รอยละ 6.25) ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ จึงมีผูบริหารสถาบันที่
จบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) และปริญญาเอกจํานวน 1 สถาบัน 
(รอยละ 6.25) 

 

 

แผนภูมิที่ 14 แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทของผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน  

 
จากแผนภูมิที่ 14 พบวามีผูบริหารสถาบันที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 

สาขากายภาพบําบัด จํานวน 10 สถาบัน (รอยละ 66.67) เปนผูบริหารของสถาบันที่ผานการรับรอง
ปริญญาฯ จํานวน 9 สถาบัน (รอยละ 60) และไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 1 สถาบัน (รอย
ละ 6.67) และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 5 สถาบัน (รอยละ 
33.33) เปนผูบริหารของสถาบันที่ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 3 สถาบัน (รอยละ 20) และไม
ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 13.33) ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่ไมผานการ
รับรองปริญญาฯ จึงมีผูบริหารสถาบันที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขากายภาพบําบัด จํานวน 1 
สถาบัน (รอยละ 6.67) และสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 13.33) ทั้งนี้มี
ผูบริหารสถาบันแหงหนึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอกแบบโทควบเอก ดังนั้นผลการศึกษาที่รายงาน
ขางตนจึงไมไดรวมสถาบันดังกลาว (n=15) 
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แผนภูมิที่ 15 แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน  
 

จากแผนภูมิที่ 15 พบวามีผูบริหารสถาบันที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขากายภาพบําบัด จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) เปนผูบริหารของสถาบันที่ผานการรับรอง
ปริญญาฯ ทั้งหมด และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 10 
สถาบัน (รอยละ 62.5) เปนผูบริหารของสถาบันที่ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 9 สถาบัน (รอย
ละ 56.25) และไมผ านการรับรองปริญญาฯ จํ านวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) ดังนั้ น
สถาบันการศึกษาที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ จึงมีผูบริหารสถาบันที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) ซึ่งวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเปนสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะเทคนิค
การแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยคริสเตียน, คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
คณะเทคนิคการแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัย
นเรศวร, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัย
พะเยา, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง, สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะกายภาพบําบัด, 2558; 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร, 2558; วิทยาลัยเซนหลุยห, 
คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะกายภาพบําบัด, 2558;
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะแพทยศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 
คณะกายภาพบําบัด, 2558) 

1.7 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อมีการประกาศใชเกณฑการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 นั้น สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษายังคงตอง
ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตาม ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  เ รื่ อ ง  ห ลั ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
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ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่งใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน โดยมีอิสระในการเลือกระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในไดเอง ซึ่งในปการศึกษา 2558 นั้นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดทั้ง 16 สถาบันใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดังตอไปนี้ 

 

 

แผนภูมิที่ 16 แผนภูมิแสดงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะของสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน  

 
จากแผนภูมิ 16 พบวาปการศึกษา 2558 สถาบันการศึกษาระดับปริญญา

วิชาชีพกายภาพบําบัดใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 4 ระบบ ไดแก ระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้นเอง จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) ระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น (สกอ.) จํานวน 9 สถาบัน (รอยละ 56.25) เปนสถาบันที่ผานการ
รับรองปริญญาฯ จํานวน 8 สถาบัน (รอยละ 50) และไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 1 สถาบัน 
(รอยละ 6.25) ระบบ EdPEx จํานวน 4 สถาบัน (รอยละ 25) เปนสถาบันที่ผานการรับรองปริญญาฯ 
จํานวน 3 สถาบัน (รอยละ 18.75) และไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) 
และระบบ CUPT QA จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) เปนสถาบันที่ผานการรับรองปริญญาฯ 
จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) และไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) 
ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ ใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น (สกอ.) ระบบ EdPEx และระบบ 
CUPT QA ระบบละ 1  สถาบัน 
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แผนภูมิที่  17 แผนภูมิแสดงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน  
 

จากแผนภูมิที่ 17 พบวาปการศึกษา 2558 สถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2 ระบบ ไดแก 
ระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น (สกอ.) จํานวน 11 สถาบัน 
(รอยละ 68.75) เปนสถาบันที่ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 9 สถาบัน (รอยละ 56.25) และไม
ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) ระบบ AUN QA จํานวน 5 สถาบัน (รอย
ละ 31.25) เปนสถาบันที่ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 4 สถาบัน (รอยละ 25)  และไมผานการ
รับรองปริญญาฯ จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่ไมผานการรับรอง
ปริญญาฯ ใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น (สกอ.) จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) และระบบ AUN QA จํานวน 1  
สถาบัน (รอยละ 6.25) (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)  

1.8 แหลงเรียนรูทางคลินิกกายภาพบําบัด แมวาการจัดประสบการณภาคสนาม 
หรือการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงของหลักสูตร
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ของสถาบันการศึกษาในปจจุบันจะใชแหลงเรียนรูคือ 
โรงพยาบาลระดับตางๆ ศุนยการแพทย สถานบริการสุขภาพ มูลนิธิ ศูนยศึกษาพิเศษ ตลอดจนชุมชน 
ภายใตการดูแลของอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝก
ปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่เปนนักวิชาชีพกายภาพบําบัด อยางไรก็ตามบางสถาบันมีแหลงเรียนรู
ซึ่งเปนคลินิกกายภาพบําบัดของสถาบันเอง และ/หรือโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่สังกัด 
ดังตอไปนี ้

0

2

4

6

8

10

12

สกอ. AUN QA

จํานวนสถาบัน
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แผนภูมิที่ 18  แผนภูมิแสดงแหลงเรียนรูทางทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริงของสถาบันเอง และ/หรือโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่สังกัด ของสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน  

 
การศึกษาเกี่ยวกับแหลงเรียนรูทางทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝก

ปฏิบัติงานในสถานการณจริงของสถาบันเอง และ/หรือโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่สังกัด ของ
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน พบวาสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่มีคลินิกกายภาพบําบัดของสถาบัน จํานวน 13 สถาบัน (รอยละ 
81.25) เปนสถาบันที่ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 10 สถาบัน (รอยละ 62.5) และไมผานการ
รับรองปริญญาฯ จํานวน 3 สถาบัน (รอยละ 18.75) และไมมีคลินิกกายภาพบําบัดของสถาบัน 
จํานวน 3 สถาบัน (รอยละ 18.75) ซึ่งผานการรับรองปริญญาฯ ทั้งหมด นอกจากนี้สถาบันการศึกษา
ฯ ที่มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จํานวน 12 สถาบัน (รอยละ 75) เปนสถาบันที่ผานการรับรอง
ปริญญาฯ จํานวน 10 สถาบัน (รอยละ 62.5) และไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 2 สถาบัน 
(รอยละ 12.5) และสถาบันการศึกษาฯ ที่ไมมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จํานวน 3 สถาบัน (รอยละ 
18.75) เปนสถาบันที่ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) และไมผานการ
รับรองปริญญาฯ จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) จากแผนภูมิที่ 18 สถาบันการศึกษาฯ ที่มีทั้ง
คลินิกกายภาพบําบัดของสถาบันและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จํานวน 10 สถาบัน (รอยละ 62.5) 
เปนสถาบันที่ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 8 สถาบัน (รอยละ 50) และไมผานการรับรอง
ปริญญาฯ จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) มีคลินิกกายภาพบําบัดของสถาบันหรือโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย (อยางไรอยางหนึ่ง)จํานวน 6 สถาบัน (รอยละ 37.5) เปนสถาบันที่ผานการรับรอง
ปริญญาฯ จํานวน 5 สถาบัน (รอยละ 31.25) และไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 1 สถาบัน 
(รอยละ 6.25) และไมมีสถาบันใดเลยที่ไมมีทั้งคลินิกกายภาพบําบัดของสถาบันและโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย (ไมมีทั้ง 2 อยาง) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะสหเวชศาสตร, 2558ก, 2558ข; 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะเทคนิคการแพทย, 2558ก, 2558ข; มหาวิทยาลัยคริสเตียน, คณะ
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วิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะเทคนิคการแพทย, 2558ก, 2558ข; 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะสหเวชศาสตร, 2558ก, 2558ข; มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะสหเวช
ศาสตร, 2558ก, 2558ข; มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสหเวชศาสตร, 2558ก, 2558ข; มหาวิทยาลัย
พะเยา, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบําบัด, 2558ก, 2558ข; 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะ
กายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร, 
2558; วิทยาลัยเซนหลุยห, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะ
กายภาพบําบัด, 2558ก, 2558ข; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะแพทยศาสตร, 2558; 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, คณะกายภาพบําบัด, 2558ก, 2558ข) 

2. ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน เมื่อวิเคราะหถึงโครงสรางหลักสูตร 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง การหลักสูตรระดับหลังปริญญาทางดานกายภาพบําบัดหรือที่เกี่ยวของ และจํานวน
นักศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดในปจจุบัน สามารถสรุปไดดังนี้   

2.1 โครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษา
ในปจจุบัน ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอย
กวา 6 หนวยกิต ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตรวมและจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะแตกตางกันใน
รายละเอียดเล็กนอย ดังตอไปนี ้
 

 

แผนภูมิที่ 19  แผนภูมิแสดงหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรและจํานวนหนวยกิตของหมวดวิชาเฉพาะ 
ของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน 

 

จากแผนภูมิที่ 19 พบวาหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดของ
สถาบันการศึกษาตางๆ ในปจจุบันมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเฉลี่ย 143.34 หนวยกิต 
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จํานวนหนวยกิตต่ําสุด 138 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตสูงสุด 148 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตหมวด
วิชาเฉพาะเฉลี่ย 106.44 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะต่ําสุด 99 หนวยกิต จํานวน
หนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะสูงสุด 111 หนวยกิต อยางไรก็ตามสถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการรับรอง
ปริญญาฯ มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเฉลี่ย 144 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตต่ําสุด 139 
หนวยกิต จํานวนหนวยกิตสูงสุด 148 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะเฉลี่ย 106.33 
หนวยกิต จํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะต่ําสุด 103 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
สูงสุด 109 หนวยกิต 

2.2 รายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) ของ
หลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน แมวาหลักสูตรของทุกสถาบันจะจัดใหมี
ประสบการณภาคสนาม (การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง) ไมนอยกวา 1,000 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2551 อยางไรก็ตามแตละสถาบันมีรูปแบบการจัดรายวิชาที่แตกตางกัน 
ดังตอไปนี ้

 

 

แผนภูมิที่ 20  แผนภูมิแสดงจํานวนรายวิชาและจํานวนหนวยกิตของรายวิชาการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงของสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน 
 

0

5

10

15

20

25

การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือ
การฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง

จํานวนรายวิชาฝกงาน (ผาน
การรับรองปริญญาฯ)

จํานวนหนวยกิตรายวิชา
ฝกงาน (ผานการรับรอง
ปริญญาฯ)

จํานวนรายวิชาฝกงาน (ไม
ผานการรับรองปริญญาฯ)

จํานวนหนวยกิตรายวิชา
ฝกงาน (ไมผานการรับรอง
ปริญญาฯ)



141 
 

 
 

จากแผนภูมิที่ 20 พบวาหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดของ
สถาบันการศึกษาตางๆ ในปจจุบันมีจํานวนรายวิชาการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือ
การฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงเฉลี่ย 5.44 รายวิชา จํานวนรายวิชาต่ําสุด 2 รายวิชา จํานวน
รายวิชาสูงสุด 9 รายวิชา และจํานวนหนวยกิตของรายวิชาการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงเฉลี่ย 16.84 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตต่ําสุด 
11 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตสูงสุด 22.5 หนวยกิต อยางไรก็ตามสถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการ
รับรองปริญญาฯ มีจํานวนรายวิชาการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงาน
ในสถานการณจริงเฉลี่ย 6 รายวิชา จํานวนรายวิชาต่ําสุด 5 รายวิชา จํานวนรายวิชาสูงสุด 7 รายวิชา 
และจํานวนหนวยกิตของรายวิชาการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริงเฉลี่ย 17.67 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตต่ําสุด 14 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตสูงสุด 
22 หนวยกิต (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะสหเวชศาสตร, 2556; มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะ
เทคนิคการแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยคริสเตียน, คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2555; 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะเทคนิคการแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะสหเวชศาสตร
, 2558; มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสหเวชศาสตร, 
2555; มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบําบัด, 
2558; มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะ
กายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร, 
2554; วิทยาลัยเซนหลุยห, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะ
กายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะแพทยศาสตร, 2559; มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ, คณะกายภาพบําบัด, 2558) 

2.3 การมีหลักสูตรระดับหลังปริญญาทางดานกายภาพบําบัดหรือที่เกี่ยวของ 
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน นอกจากจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดแลวบางสถาบันมีการจัดการจัดการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา 
คือ ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกดวย ดังตอไปนี ้
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แผนภูมิที่ 21  แผนภูมิแสดงจํานวนสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน
ที่มีหลักสูตรระดับหลังปริญญาทางดานกายภาพบําบัดหรือท่ีเกี่ยวของ 

 

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบันที่มีหลักสูตร
ระดับหลังปริญญาทางดานกายภาพบําบัดหรือที่เกี่ยวของ พบวาสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่มีหลักสูตรระดับปริญญาโททางดานกายภาพบําบัดหรือที่เกี่ยวของ จํานวน 7 
สถาบัน (รอยละ 43.75) เปนสถาบันที่ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 6 สถาบัน (รอยละ 37.5) 
และไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) สถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่ไมมีหลักสูตรระดับปริญญาโททางดานกายภาพบําบัดหรือที่เกี่ยวของ จํานวน 
9 สถาบัน (รอยละ 56.25) เปนสถาบันที่ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 7 สถาบัน (รอยละ 43.75) 
และไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) สถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอกทางดานกายภาพบําบัดหรือที่เกี่ยวของ จํานวน 
5 สถาบัน (รอยละ 31.25) เปนสถาบันที่ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 4 สถาบัน (รอยละ 25) 
และไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) สถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่ไมมีหลักสูตรระดับปริญญาเอกทางดานกายภาพบําบัดหรือที่เกี่ยวของ 
จํานวน 11 สถาบัน (รอยละ 68.75) เปนสถาบันที่ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 9 สถาบัน (รอย
ละ 56.25) และไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) จากแผนภูมิที่ 21 
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่มีทั้งหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก
ทางดานกายภาพบําบัดหรือที่เกี่ยวของ (มีทั้ง 2 อยาง) จํานวน 5 สถาบัน (รอยละ 31.25) เปน
สถาบันที่ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 4 สถาบัน (รอยละ 25) และไมผานการรับรองปริญญาฯ 
จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) และสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ไมมี
หลักสูตรระดับปริญญาโทหรือเอกทางดานกายภาพบําบัดหรือที่เก่ียวของ (ไมมีทั้ง 2 อยาง) จํานวน 9 
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สถาบัน (รอยละ 56.25) เปนสถาบันที่ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 7 สถาบัน (รอยละ 43.75) 
และไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) และโดยสถาบันการศึกษาฯ ที่ไม
ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 1 สถาบัน มีทั้งหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกทางดาน
กายภาพบําบัดหรือที่ เกี่ยวของ และอีก 2 สถาบัน มี เพียงหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดเทานั้น (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยขอนแกน, 
คณะเทคนิคการแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยคริสเตียน, คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะเทคนิคการแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะสหเวชศาสตร
, 2558; มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสหเวชศาสตร, 
2558; มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบําบัด, 
2558; มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะ
กายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร, 
2558; วิทยาลัยเซนหลุยห, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะ
กายภาพบําบัด, 2558;มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะแพทยศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ, คณะกายภาพบําบดั, 2558) 

2.4 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด (1 ชั้นป) ของแตละ
สถาบันการศึกษาฯ แตกตางกันไป ดังตอไปนี ้
 

  

แผนภูมิที่ 22  แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด (1 ชั้นป) ของ
สถาบันการศึกษาฯ ในปจจุบัน 

 

จากแผนภูมทิี่ 22 พบวาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
ในปจจุบันมีจํานวนนักศึกษา (1 ชั้นป) เฉลี่ย 67.25 คน จํานวนนักศึกษา (1 ชั้นป) ต่ําสุด 45 คน 
จํานวนนักศึกษา (1 ชั้นป) สูงสุด 120 คน อยางไรก็ตามสถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการรับรอง
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ปริญญาฯ มีจํานวนนักศึกษา (1 ชั้นป) เฉลี่ย 55 คน จํานวนนักศึกษา (1 ชั้นป) ต่ําสุด 50 คน จํานวน
นักศึกษา (1 ชั้นป) สูงสุด 62 คน (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะสหเวชศาสตร, 2556; 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะเทคนิคการแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยคริสเตียน, คณะวิทยาศาสตร
สุขภาพ, 2555; มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะเทคนิคการแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยบูรพา, 
คณะสหเวชศาสตร, 2555; มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะสหเวชศาสตร, 2559; มหาวิทยาลัยมหิดล, 
คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; 
มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สํานักวิชาสหเวชศาสตร
และสาธารณสุขศาสตร, 2559; วิทยาลัยเซนหลุยห, คณะกายภาพบําบัด, 2560; มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะแพทยศาสตร, 2559; 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, คณะกายภาพบําบัด, 2558) 

3. ดานการบริหารงานบุคคล เมื่อวิเคราะหถึงรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนอาจารย วุฒิ
การศึกษาสูงสุดของอาจารย ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย และการพัฒนาอาจารยโดยการให
อาจารยลาศึกษาตอของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน สามารถ
สรุปไดดังนี้   

3.1 จํานวนอาจารย สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดใน
ปจจุบันมีจํานวนอาจารยแตกตางกัน ดังตอไปนี ้

 

 

แผนภูมิที่  23  แผนภูมิแสดงจํานวนอาจารยของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดในปจจุบัน 
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จากแผนภูมทิี่ 23 พบวาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
ในปจจุบันมีจํานวนอาจารย เฉลี่ย 20.56 คน จํานวนอาจารยต่ําสุด 8 คน จํานวนอาจารยสูงสุด 48 
คน อยางไรก็ตามสถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ มีจํานวนอาจารยเฉลี่ย 12.67 คน 
จํานวนอาจารยต่ําสุด 8 คน จํานวนอาจารยสูงสุด 19 คน (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะสหเวช
ศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะเทคนิคการแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยคริสเตียน, คณะ
วิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะเทคนิคการแพทย, 2558; 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะสหเวชศาสตร, 
2558; มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะสหเวชศาสตร, 
2559; มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สํานักวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ, สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร, 2558; วิทยาลัยเซนหลุยห, คณะ
กายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะกายภาพบําบัด, 2558;
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะแพทยศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 
คณะกายภาพบําบัด, 2558) 

3.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของอาจารย สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดในปจจุบันมอีาจารยที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน ดังตอไปนี ้
 

 

แผนภูมิที่ 24 แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของอาจารย แตละสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน 

จากแผนภูมทิี่ 24 พบวาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
ในปจจุบันมีอาจารยที่วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทเฉลี่ย 12.75 คน อาจารยที่วุฒิการศึกษา
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สูงสุดระดับปริญญาโทต่ําสุด 3 คน อาจารยที่วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทสูงสุด 23 คน 
อยางไรก็ตามสถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ มีอาจารยที่วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาโทเฉลี่ย 9.33 คน อาจารยที่วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทต่ําสุด 7 คน อาจารยที่วุฒิ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทสูงสุด 13 คน นอกจากนี้สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดในปจจุบันมีอาจารยที่วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอกเฉลี่ย 9.33 คน อาจารยที่
วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอกต่ําสุด 1 คน อาจารยที่วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก
สูงสุด 27 คน อยางไรก็ตามสถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ มีอาจารยที่วุฒิ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอกเฉลี่ย 3.33 คน อาจารยที่วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก
ต่ําสุด 1 คน อาจารยที่วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอกสูงสุด 6 คน (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะเทคนิคการแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยคริส
เตียน, คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะเทคนิคการแพทย, 2558; 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะสหเวชศาสตร, 
2558; มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะสหเวชศาสตร, 
2559; มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สํานักวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ, สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร, 2558; วิทยาลัยเซนหลุยห, คณะ
กายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะกายภาพบําบัด, 2558; 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะแพทยศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 
คณะกายภาพบําบัด, 2558) 

3.3 ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดในปจจุบันมีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการแตกตางกัน ดังตอไปนี ้
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แผนภูมิที่ 25  แผนภูมิแสดงตําแหนงทางวิชาการของอาจารย แตละสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน 
 

 

แผนภูมิที่ 26  แผนภูมิแสดงจํานวนสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน 
ที่อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการ 

 

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน ที่อาจารยมี
ตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบันทุก
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สถาบันมีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับอาจารย (รอยละ 100) โดยมีอาจารยตําแหนงทาง
วิชาการระดับอาจารยเฉลี่ย 15.69 คน สถาบันที่มอีาจารยตําแหนงทางวิชาการระดับอาจารยต่ําสุด 5 
คน สถาบันที่มีอาจารยตําแหนงทางวิชาการระดับอาจารยสู งสุด 32 คน อยางไรก็ตาม
สถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ มีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับอาจารย
เฉลี่ย 9.67 คน สถาบันที่มีอาจารยตําแหนงทางวิชาการระดับอาจารยต่ําสุด 8 คน สถาบันที่มี
อาจารยตําแหนงทางวิชาการระดับอาจารยสูงสุด 11 คน อีกทั้งสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบันมีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 
9 สถาบัน (รอยละ 56.25) เปนสถาบันการศึกษาฯ ที่ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 8 สถาบัน 
(รอยละ 50) และเปนสถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 
6.25) และสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบันที่ไมมีอาจารยตําแหนง
ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 7 สถาบัน (รอยละ 43.75) เปนสถาบันการศึกษาฯ ที่
ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 5 สถาบัน (รอยละ 31.25) และเปนสถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผาน
การรับรองปริญญาฯ จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) นอกจากนี้สถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบันมีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย จํานวน 6 
สถาบัน (รอยละ 37.5 เปนสถาบันการศึกษาฯ ที่ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 5 สถาบัน (รอยละ 
31.25) และเปนสถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) 
และสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบันที่ไมมีอาจารยตําแหนงทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย จํานวน 10 สถาบัน (รอยละ 62.5) เปนสถาบันการศึกษาฯ ที่ผาน
การรับรองปริญญาฯ จํานวน 8 สถาบัน (รอยละ 5) และเปนสถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการรับรอง
ปริญญาฯ จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) จากแผนภูมิที่ 25 และแผนภูมิที่ 26 สถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบันที่มีอาจารยตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย
ศาสตราจารยและรองศาสตราจารย (มีทั้ง 2 อยาง) จํานวน 6 สถาบัน (รอยละ 37.5) เปน
สถาบันการศึกษาฯ ที่ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 5 สถาบัน (รอยละ 31.25) และเปน
สถาบันการศึกษาฯ ที่ ไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 6.25) และ
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบันที่ไมมีอาจารยตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารย (ไมมีทั้ง 2 อยาง) จํานวน 7 สถาบัน (รอยละ 43.75) 
เปนสถาบันการศึกษาฯ ที่ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 5 สถาบัน (รอยละ 31.25) และเปน
สถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 12.5) กลาวคือ
สถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ ทั้งหมด (รอยละ 100) มีอาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการระดับอาจารย มีจํานวน 1 สถาบัน (รอยละ 33.33) ที่มีอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการทั้ง
ระดับผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย และจํานวน 2 สถาบัน (รอยละ 66.66) เปนสถาบันที่
มีอาจารยไมมีตําแหนงทางวิชาการเลย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะสหเวชศาสตร, 2558; 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะเทคนิคการแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยคริสเตียน, คณะวิทยาศาสตร
สุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะเทคนิคการแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยบูรพา, 
คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะสหเวชศาสตร, 2559; มหาวิทยาลัยมหิดล, 
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คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; 
มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สํานักวิชาสหเวชศาสตร
และสาธารณสุขศาสตร, 2558; วิทยาลัยเซนหลุยห, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, คณะกายภาพบําบัด, 2558;มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะแพทยศาสตร, 2558; 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, คณะกายภาพบําบัด, 2558) 

3.4 การพัฒนาอาจารยดานการศึกษาตอ สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดในปจจุบันมีการพัฒนาอาจารยโดยใหอาจารยลาศึกษาตอแตกตางกัน ดังตอไปนี ้

 

 

แผนภูมิที่ 27  แผนภูมิแสดงจํานวนสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน 
ที่มีการพัฒนาอาจารยโดยใหอาจารยลาศึกษาตอ 

 

จากแผนภูมิที่ 27 พบวาในปจจุบันมีสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่มีการพัฒนาอาจารยโดยใหอาจารยลาศึกษาตอ จํานวน 13 สถาบัน (รอยละ 81.25) 
เปนสถาบันการศึกษาฯ ที่ผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 10 สถาบัน (รอยละ 62.5) และเปน
สถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 3 สถาบัน (รอยละ 18.75) กลาวคือ
สถาบันการศึกษาฯ ที่ผานการรับรองปริญญาฯ ทั้งหมด (รอยละ 100) มีอาจารยลาศึกษาตอ อีกทั้งมี
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ไมมีการพัฒนาอาจารยโดยใหอาจารยลา
ศึกษาตอ จํานวน 3 สถาบัน (รอยละ 18.75) ซึ่งทั้งหมด (รอยละ 100) เปนสถาบันการศึกษาฯ ที่ผาน
การรับรองปริญญาฯ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยขอนแกน, 
คณะเทคนิคการแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยคริสเตียน, คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะเทคนิคการแพทย, 2558; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะสหเวชศาสตร
, 2558; มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะสหเวชศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะสหเวชศาสตร, 
2558; มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะสหเวชศาสตร, 2559; มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบําบัด, 
2558; มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2558; มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะ
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กายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร, 
2558; วิทยาลัยเซนหลุยห, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะ
กายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะแพทยศาสตร, 2558; มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ, คณะกายภาพบําบัด, 2558) 

4. ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน เมื่อวิเคราะหถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน สามารถสรุปไดดังนี ้

 

 

แผนภูมิที่ 28  คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดของ
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน  

 

จากแผนภูมทิี่ 28 พบวาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
ในปจจุบันทุกสถาบัน (รอยละ 100) เรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษา โดยคาเฉลี่ย
คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 244,418 บาท คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่ําสุด 
120,000 บาท และคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรสู งสุด  563,100 บาท ทั้ งนี้
สถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ มีคาเฉลี่ยคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 
263,100 บาท คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่ําสุด 153,000 บาท และคาธรรมเนียม
การศึกษาตลอดหลักสูตรสูงสุด 376,300 บาท (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะสหเวชศาสตร, 2556; 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะเทคนิคการแพทย, 2555; มหาวิทยาลัยคริสเตียน, คณะวิทยาศาสตร
สุขภาพ, 2555; มหาวิทยาลัยเชียงใหม, คณะเทคนิคการแพทย, 2556; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
คณะสหเวชศาสตร, 2555; มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะสหเวชศาสตร, 2559; มหาวิทยาลัยบูรพา, 
คณะสหเวชศาสตร, 2555; มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะสหเวชศาสตร, 2559; มหาวิทยาลัยมหิดล, 
คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ, 2555; 
มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, สํานักวิชาสหเวชศาสตร
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และสาธารณสุขศาสตร, 2558; วิทยาลัยเซนหลุยห, คณะกายภาพบําบัด, 2558; มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, คณะกายภาพบําบัด, 2559; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, คณะแพทยศาสตร, 2556; 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, คณะกายภาพบําบัด, 2558) 

 
เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดเพื่อการกํากับมาตรฐานการจัด

การศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาโดยสภากายภาพบําบัด ใน
ปจจุบัน คือ เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดตามประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 และ
ประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ภายใตขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2556 
เปนเกณฑที่มีรายละเอีดมากที่สุด และเปนครั้งแรกที่มีการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินสถาบันการศึกษา 
แมทุกสถาบันการศึกษาจะขอรับรองปริญญาในครั้งนี้ แตมีจํานวน 13 สถาบันที่ผานการรับรอง และ
มีจํานวน 3 สถาบันที่ไมผานการรับรอง ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาเมื่อมีการประกาศใชเกณฑการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดดังกลาวสภาพการณของการจัดการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาตางๆ มีความแตกตางกันทุกๆ ดาน ทั้งดานการบริหาร
ทั่วไปและการบริหารทรัพยากร ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ดานการบริหารงาน
บุคคล และดานการบริหารงบประมาณและการเงิน 

 
ตอนที่ 2 การวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เพื่อทราบอิทธิพลของ
เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ

ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

การวิเคราะหขอมูลอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใช
เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) โดยวิเคราะหขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  EDFR รอบที่ 1  ดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ความ
เปนไปไดของอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด แลวจึงนําผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดไปสราง
แบบสอบถามความคิดเห็น EDFR รอบที่ 2 แลววิเคราะหขอมูลดวย คามัธยฐาน (Median) คาฐาน
นิยม (Mode) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) มาสรางแบบสอบถามความ
คิดเห็น  EDFR รอบที่ 3 โดยนําคาสัมบูรณของผลตางระหวางมัธยฐานกับฐานนิยม ที่มีคาตั้งแต 0.00 
– 1.00 คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquatile Range) นอยกวาหรือเทากับ 1.50 และพิจารณา
ความสอดคลองของคามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และคาพิสัยระหวางควอไทล 
(Interquatile Range) มาสรุปเปนผลอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
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EDFR รอบที่ 1  

ผูวิจัยสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 19 ทาน ตามแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-
structure Interview)  เพื่อตอบคําถามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ อิทธิพลของเกณฑการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

ผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นวาเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผล
ตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงานทั่วไปและ
การบริหารทรัพยากร คือ สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ จะมีความเชื่อมั่นวานัก
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปนผลผลิตของสถาบันจะมีมาตรฐาน สามารถสอบผานการขึ้นทะเบียนเปนผู
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดไดและตรงกับความตองการของสังคม ตลอดจนสถาบันจะไดรับความ
เชื่อมั่นจากประชาชน นักศึกษา และสังคมวาเปนสถาบันที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน อยางไรก็ตามหาก
สถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลวและไมไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ นี้ อาจสงผลทําให
สังคมขาดความเชื่อมั่นตอนักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปนผลผลิตของสถาบันซึ่งปฏิบัติงานในสังคม
แลว ทั้งนี้การที่สถาบันจะไดรับการรับรองปริญญาฯ สถาบันตองมีหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สภากายภาพบําบัด และสถาบันตองไดรับการรับรองจากสภากายภาพบําบัดนั้น สงผลใหการผลิตนัก
วิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาไดรับการควบคุมมาตรฐานตั้งแตขั้นกระบวนผลิต ดังนั้น
เกณฑฯ จึงมีรายละเอียดเพื่อการกํากับมาตรฐานการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดบัดตั้งแต
กระบวนการผลิต ซึ่งสงผลใหสถาบันตื่นตัวในการวางแผนการดําเนินงานของสถาบันใหมีมาตรฐาน
สูงขึ้น แตอยางไรก็ตามปจจุบันสถาบันถูกกํากับมาตรฐานโดยสภามหาวิทยาลัยและระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ และมีสภากายภาพบําบัดเปนผูตรวจสอบผลผลิตของ
การดําเนินการของสถาบันผานการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดอยู
แลว ดังนั้นเกณฑฯ การรับรองปริญญาฯ นี้จึงสงผลใหสถาบันตองบริหารสถาบันภายใตภาวะกดดัน
ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เกินจําเปน สถาบันขาดอิสระและ
เอกภาพในการดําเนินงานและเปนการเพิ่มภาระที่ไมจําเปนตอสถาบัน อีกทั้งการประกาศใชเกณฑฯ 
แสดงถึงความไมเชื่อมั่นของสภาวิชาชีพกายภาพบําบัดตอการดําเนินงานของสถาบันซึ่งถูกกํากับโดย
สภามหาวิทยาลัยและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจน
กระบวนการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดซึ่งดําเนินการโดยสภา
กายภาพบําบัดเอง สงผลใหสถาบันขาดความเชื่อมั่นในการพัฒนาสถาบันฯ ตามมาตรฐานที่สภา
กายภาพบําบัดกําหนด อยางไรก็ตามการประกาศใชเกณฑฯ โดยองคกรวิชาชีพและสถาบันจะไม
สามารถเปดดําเนินการตอไดหากไมมีคุณสมบัติและการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑฯ สงผลให
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันมากขึ้น แตหากมหาวิทยาลัยไม
เห็นความสําคัญ ไมใหการสนับสนุน และผลักภาระใหสถาบันบริหารจัดการเอง เกณฑฯ อาจสงผล
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาสถาบันที่มีมาตรฐานต่ํากวาเกณฑฯ ได นอกจากนี้เกณฑฯ บางสวน ขาด
ความชัดเจน ดังนั้นคณะหรือมหาวิทยาลัยที่เปนตนสังกัดของสถาบันจึงขาดความเชื่อมั่น สงผล
กระทบตอการพิจารณาใหความสนับสนุนแกสถาบันได แตหากพิจารณาในเชิงลึกอาจพบวาเกณฑฯ 
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ไมมีอิทธิพลในเชิงเปนอุปสรรคตอการบริหารสถาบันที่มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งสถาบันเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัด แตจะมีอิทธิพลในเชิงเปนอุปสรรคตอการบริหารสถาบันที่เกิดจากการ
กําหนดโดยสวนอื่นหรือสถาบันที่กําเนิดขึ้นเพื่อแสวงหากําไร และการที่กระบวนการพัฒนาเกณฑฯ 
กอนประกาศใชที่ใหทุกสถาบันที่เปดดําเนินการอยูกอนและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมอยางตอเนื่อง
สงผลใหสถาบันมีการวางแผนเตรียมตัวใหมีคุณสมบัติตามเกณฑฯ เพื่อรับการประเมิน แตในขั้นตอน
การพัฒนารายละเอียดของเกณฑฯ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอด สงผลใหการคาดการณและ
วางแผนเพื่อการพัฒนาของสถาบันขาดความชัดเจน ตลอดจนสถาบันสูญเสียงบประมาณในการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาสถาบันตามเกณฑฯ ที่ไมถูกกําหนดได อีกทั้งการที่ไมมีการเผยแพรถึง
เหตุผลและหลักการคิดคํานวณที่มาของการกําหนดตัวเลขหรือสัดสวนตางๆ ที่ปรากฎในเกณฑฯ อาทิ 
จํานวนชั่วโมงสอนสูงสุดตอสัปดาหของอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน 
ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณบริหารของผูบริหารสถาบัน ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณสอน
ของผูบริหารสถาบัน อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ระยะเวลาขั้นต่ําของ
ประสบการณทางคลินิกหรือการปฏิบัติงานในสถานการณจริงของอาจารย สัดสวนจํานวนอาจารยตอ
นักศึกษาในการสอนปฏิบัติการ ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก หรือสัดสวนอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป เปนตน ทําใหสถาบันขาด
ความเชื่อมั่นวาการบริหารสถาบันใหเปนไปตามเกณฑฯ จะเปนทิศทางการพัฒนาสถาบันที่เหมาะสม
สอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ สงผลในเชิงเปนอุปสรรคตอการวางแผนกําหนดนโยบาย
ของสถาบัน ตลอดจนการที่กระบวนการขอรับรองสถาบันฯ พิจารณาจากผลการดําเนินงาน 1 ป
การศึกษาที่ผานมาของสถาบัน ทําใหสถาบันที่ไดรับการพิจารณาไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการ
แกไข ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กําหนด ไมสามารถดําเนินการแกไขไดเนื่องจากเปนผลการ
ดําเนินงานที่ผานไปแลว อีกทั้งสถาบันตองงดรับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไปจนกวาสภา
กายภาพบําบัดจะใหการรับรอง ซึ่งสถาบันเหลานั้นตองเสนอผลการดําเนินงาน 1 ปการศึกษาที่
ปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑแลวภายหลังจากทราบผลการพิจารณา ดังนั้นสถาบันเหลานั้นจึงไดรับ
ผลกระทบเชนเดียวกับการไมรับรอง คือ ไมสามารถรับนักศึกษาได ดังนั้นการไมรับรองโดยมีเงื่อนไข
ใหสถาบันดําเนินการแกไข ปรับปรุง ภายในระยะเวลาที่กําหนดนั้น หากกําหนดระยะเวลาใหสถาบัน
เปดรับนักศึกษาไดอีกจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง เชน ใหสถาบันเปดรับนักศึกษาได
อีก 1 ปการศึกษาถัดไปและหลังจากนั้นไมสามารถรับนักศึกษาไดจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการ
รับรอง อาจจะสงผลตอการพัฒนาสถาบันเหลานั้นโดยเกิดผลกระทบดานลบนอยลงได และแมวาผล
การพิจารณาใหการรับรองสถาบันจะมีได 3 รูปแบบ คือ รับรอง ไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการ
แกไข ปรับปรุง ภายในระยะเวลาที่กําหนด และไมรับรอง อยางไรก็ตามการไมรับรองโดยมีเงื่อนไขฯ 
และการไมรับรองนั้น สถาบันตองงดรับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไปจนกวาสภากายภาพบําบัดจะให
การรับรอง สงผลใหการวางแผนการดําเนินงานของสถาบันเพื่อตออายุการรับรองปริญญาฯ ขาด
แนวทางที่ชัดเจน อีกทั้งการกําหนดคะแนนของเกณฑฯ เพื่อการพัฒนานั้นไมมีหลักการใหคะแนน
อยางละเอียด แตเปนการใหคะแนนแบบ all or none สงผลใหการวางแผนเพื่อการพัฒนาคุณสมบัติ
และการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภากายภาพบําบัดกําหนดขาด
แนวทางที่ชัดเจน แตการกําหนดใหมีการตรวจเยี่ยมและติดตามผลดําเนินการของสถาบันการศึกษาที่
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ไดรับการรับรองแลว สงผลใหสถาบันตองวางแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑฯ อยางตอเนื่อง 
ตลอดจนการที่มีเกณฑฯ สําหรับสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม โดยสถาบันตองไดรับการรับรอง
ปริญญาฯ กอนที่จะประกาศรับสมัครนักศึกษาได สงผลใหมีแนวทางในการวางแผนเพื่อเปด
ดําเนินการสถาบันใหมที่ชัดเจน โดยการกําหนดเวลายื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและขอรับรอง
สถาบันเพื่อการรับรองปริญญาฯ ที่สัมพันธกับวันที่เปดรับนักศึกษาใหมในหลักสูตรนั้นอยางชัดเจน 
(180 วัน) สงผลใหมีกรอบระยะเวลาสําหรับการวางแผนการยื่นของรับรองปริญญาฯ ของสถาบันที่จะ
เปดดําเนินการใหม อีกดานหนึ่งการที่เกณฑฯ กําหนดสาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก ไดแก สาขาวิชา
กายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครงราง หรือสาขากายภาพบําบัดระบบประสาท หรือสาขา
กายภาพบําบัดระบบการไหลเวียนเลือดและการหายใจ หรือสาขากายภาพบําบัดทางพัฒนาการการ
เคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของในเด็ก สงผลกระตุนใหสถาบันมีการบริหารงานโดยแบง
โครงสรางตามแขนงวิชา เพื่อเตรียมความพรอมใหสถาบันที่เปนสวนหนึ่งของคณะสามารถพัฒนา
สถาบันตอไปเปนคณะในอนาคตได รวมทั้งการที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีสถานะเทียบเทา
ภาควิชาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนอยางนอยสงผลใหสถาบันสามารถบริหารจัดการ
สถาบันทุกๆ ดาน และพัฒนาสถาบันใหมีมาตรฐานสูงขึ้นได เนื่องจากผูบริหารสถาบันมีอํานาจในการ
ตัดสินใจ วางแผน ดําเนินการเรื่องตางๆ และคณะหรือมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับสถาบันอีกดวย 
และยังสงผลใหสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม และสถาบันใหม (อายุไมเกิน 10 ป) ที่มีสถานะของ
สถาบันต่ํากวาเกณฑฯ มีการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสรางของคณะหรือมหาวิทยาลัย เพื่อใหสถานะ
ของสถาบันเปนไปตามเกณฑฯ อีกทั้งการที่ เกณฑฯ กําหนดใหผูบริหารสถาบันตองเปนนัก
กายภาพบําบัดและตองมีประสบการณสอนวิชาชีพกายภาพบําบัดมาแลวไมนอยกวา 3 ป สงผลให
สถาบันสามารถบริหารงานเพื่อการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดใหมีมาตรฐานตามที่สภา
กายภาพบําบัดกําหนดไดดี เนื่องจากผูบริหารสถาบันมีความเขาใจในลักษณะจําเพาะของวิชาชีพ แต
การที่เกณฑฯ ไมกําหนดคุณสมบัติของผูบริหารใหตองมีความรูดานการบริหารการศึกษาซึ่งเปนปจจัย
สําคัญทําใหสามารถบริหารสถาบันใหมีประสิทธิภาพ เชน ผานการฝกอบรม หรือมีวุฒิการศึกษา
ทางดานการบริหารการศึกษา อาจสงผลใหมีผูบริหารสถาบันที่ไมมีความรูดานการศึกษา/การบริหาร
การศึกษาและบริหารสถาบันไดมีประสิทธิภาพไมเต็มที่ อีกทั้งการที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป สงผลใหสถาบันอาจพัฒนาการบูร
ณาการการบริหารงานบุคคลใหอาจารยมีคุณสมบัติตามเกณฑเขากับการใหบริการวิชาการของ
สถาบัน โดยเฉพาะคลินิกกายภาพบําบัดหรือกายภาพบําบัดชุมชนได รวมทั้งการที่เกณฑฯ ไมได
กําหนดรูปแบบของการพัฒนาความรู ใหกับอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่สถาบันควรดําเนินการ สงผลใหสถาบัน
สามารถบูรณาการการพัฒนาความรู ใหกับอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงเขากับการบริการวิชาการของสถาบันทั้ง
รูปแบบของ USR (ใหเปลา) และการสรางรายไดใหกับสถาบันได สําหรับการที่เกณฑฯ กําหนดให
สถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณ
จริงโดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรจากสถาบันการนั้น 
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สงผลใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัดตองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถ
จัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งและนิเทศการฝกปฏิบัติงานไดภายใตขอจํากัดดานบุคลากร แตการ
ที่เกณฑระบุใหสถาบันควรมีระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ประกอบดวย ระบบขอมูล
และสารสนเทศดานการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคมนั้น ไม
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบขอมูลและสารสนเทศของสถาบันที่มีอยูเดิม เนื่องจากการ
ใชระบบขอมูลและสารสนเทศของสถาบันมักเปนระบบเดียวกันกับมหาวิทยาลัยที่สังกัด ซึ่งเกณฑฯ นี้
ไมสามารถสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาวิทยาลัยได อีกดานหนึ่งการที่เกณฑฯ กําหนด
ปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมีและควรจัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันมีแนว
ทางการวางแผนเพื่อพัฒนาทรัพยากรที่เปนปจจัยเกื้อหนุนการจัดการศึกษาไดอยางชัดเจน นอกจากนี้
การที่เกณฑฯ และกระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑฯ มีอิทธิผลใหสถาบันตองพัฒนาระบบการ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานสถาบันใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกําหนดองคประกอบการ
จัดการเรียนการสอนเปนเกณฑเพื่อการพัฒนาทุกขอนั้น สงผลใหสถาบันตองพัฒนาระบบการจัดเก็บ
เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

ผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นวาเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผล
ตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอน คือ การที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรมีรายละเอียดชัดเจนนั้น ทําใหสถาบันมีแนวทาง
ที่ชัดเจนในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานที่สภากายภาพบําบัดกําหนด อยางไรก็ตาม
การขอความเห็นชอบหลักสูตรจากสภากายภาพบําบัดตามเกณฑฯ นี้ สถาบันตองยื่นขอความ
เห็นชอบหลักสูตรลวงหนากอนถึงกําหนดการเปดรับนักศึกษาไมนอยกวา 180 วัน โดยหลักสูตรตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยของสถาบันแลว อยางไรก็ตามโดยทั่วไประยะเวลาในการ
ปรับปรุงหลักสูตรจนไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใชระยะเวลาประมาณ 1 ป ดังนั้น
สถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลวจึงตองเริ่มดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในชวงปที่ 4 ของการใช
หลักสูตรซึ่งยังไมมีผลการประเมินเกี่ยวกับบัณฑิต สงผลใหการปรับปรุงหลักสูตรขาดประสิทธิภาพ
และไดหลักสูตรที่ไมทันสมัย แตเนื่องจากการขอความเห็นชอบหลักสูตรดําเนินการกอนใชหลักสูตร 
ดังนั้นการที่ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรมีได 3 รูปแบบ ไดแก เห็นชอบ ไมเห็นชอบโดย
มีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตร และไมเห็นชอบ ทําใหสถาบันสามารถปรับปรุง 
แกไข หลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานที่สภากายภาพบําบัดแจงจากผลการพิจารณาใหความเห็นชอบ
หลักสูตรได อยางไรก็ตามการที่ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรแบบไมเห็นชอบโดยมี
เงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตร กําหนดใหสถาบันเสนอขอความเห็นชอบใหมได
ภายใน 90 วัน อาจทําใหสถาบันไมสามารถดําเนินการไดทัน เนื่องจากการแกไขหลักสูตรที่ผานการ
พิจารณาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยแลวตองเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหมซึ่งมีหลายขั้นตอน 
และแตละขั้นตอนตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ นอกจากนี้จํานวนชั่วโมงของเนื้อหาหรือสาระ
วิชาที่สําคัญในหลักสูตรที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนดนั้น มีจํานวนชั่วโมงมากเกินไป (563 
ชั่วโมง จากจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 84 หนวยกิต) สงผลใหสถาบันมีสัดสวน
จํานวนชั่วโมงที่เหลือเพื่อการจัดหลักสูตรใหมีอัตลักษณ เอกลักษณ ตลอดจนตอบสนองตอวิสัยทัศน
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยไมเพียงพอ และการที่เกณฑฯ กําหนดคุณสมบัติความรูพื้นฐานของผูเขา
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รับการศึกษาเปนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยไมอนุโลมใหผูเขารับการศึกษาที่ความรู
พื้นฐานเปนสายอื่นแตไดรับการปรับพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพิ่มเติมกอนเริ่ม
การศึกษาในหลักสูตรใหเขาศึกษาได สงผลจํากัดการเปดโอกาสของสถาบัน และจํากัดโอกาสการ
พัฒนานักศึกษาที่มีพื้นฐานดานศิลปะซึ่งเปนพื้นฐานที่สามารถสงเสริมวิชาชีพกายภาพบําบัดไดอีก
ดานหนึ่ง เชน การออกแบบอุปกรณสําหรับผูปวย ศิลปะบําบัดสําหรับผูปวย เปนตน อยางไรก็ตาม
การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาตางคณะหรือตางสาขาจะตองผานการประเมินเจตคติตอวิชาชีพ 
สงผลใหสถาบันไดรับปจจัยนําเขาคือนักศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งจะทําใหสถาบันจัดการเรียนการสอนได
งาย และไดผลผลิตคือบัณฑิตกายภาพบําบัดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภากายภาพบําบัด
กําหนด แตการที่เกณฑฯ กําหนดใหหลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติ
หรือ 4 ปการศึกษา และไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา สงผลจํากัดการพัฒนา
การศึกษารูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต (ไมกําหนดระยะเวลาในการศึกษา) นอกจากนี้การที่เกณฑฯ 
กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรู
เฉพาะดานวิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันสามารถกําหนดแนวทางการประเมินผลชัดเจน
ตามมาตฐานที่สภากายภาพบําบัดกําหนด แตสถาบันตองพัฒนาระบบกํากับติดตามนักศึกษาเฉพาะ
รายที่มีผลการเรียนต่ําในรายวิชาดังกลาวระหวางภาคการศึกษา และจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
แผนการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนรูของนักศึกษาเฉพาะรายเหลานั้น อีกทั้งสถาบันตองมีระบบ
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดการแผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเฉพาะราย 
อยางไรก็ตามเกณฑนี้อาจทําใหอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาเพิ่มขึ้น และมีนักศึกษาที่ไม
สามารถเรียนตามแผนการศึกษาปกติที่กําหนดในหลักสูตรได (มีนักศึกษาตกคางแตละชั้นป) สงผลตอ
การคาดการณการรับนักศึกษาใหมของสถาบัน และยังสงผลกระทบดานลบตอสถาบันโดยเฉพาะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อาจทําใหสถาบันลดมาตรฐานการประเมินผลการศึกษาซึ่งจะ
กระทบตอคุณภาพของบัณฑิตและนักวิชาชีพกายภาพบําบัดตอไป อยางไรก็ตามการที่เกณฑฯ 
กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนตองมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น 
สงผลใหสถาบันมีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนไดสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากผูบริหารจัดการหลักสูตร และผูสอนมีพื้นฐานการเปนนักวิชาชีพ
กายภาพบําบัด เชนเดียวกับผลผลิตของหลักสูตร อีกทั้งอาจารยตองมีการศึกษาตอเนื่องดาน
กายภาพบําบัดเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ซึ่งสงผลดีตอการเรียนการสอน
ดวยความรูที่เปนปจจุบันและทันสมัย อยางไรก็ตามสถาบันควรมีระบบกํากับติดตามใหอาจารยนําผล
การฝกอบรมหรือการศึกษาตอเนื่องนั้นมาใชในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การที่เกณฑฯ กําหนดให
อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนอาจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เอกทางดานกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันมีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนไดสอดคลอง
กับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากผูบริหารหลักสูตรและผูสอนมีการศึกษา
ระดับหลังปริญญาดานวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยตรง อยางไรก็ตามเกณฑฯ กําหนดใหอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรอาจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกทางดานวิทยาศาตร
สุขภาพ หรือสาขาอื่นได (นอกเหนือจากทางดานกายภาพบําบัดหรือวิทยาศาตรสุขภาพ) ดังนั้น
การศึกษาระดับหลังปริญญาของอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร อาจไมจําเพาะตอวิชาชีพ
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กายภาพบําบัด จึงอาจไมสงผลดีตอการบริหารหลักสูตรกายภาพบําบัดใหสอดคลองกับการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด อีกทั้งการที่เกณฑฯ ไมอนุโลมใหสถาบันมีอาจารยผูสอนที่มีใบ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่วุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาโทหรือเอกไดนั้น สงผลดานลบตอ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากวิชาชีพกายภาพบําบัดเปนวิชาชีพที่ตอง
ฝกปฏิบัติ ซึ่งการมีผูสอนที่มีทักษะและประสบการณดานคลินิกหรือการปฏิบัติงานในสถานการณจริง
สูงจะเปนผลดีตอการจัดการจัดการเรียนการสอนทางดานกายภาพบําบัด อยางไรก็ตามผูมีทักษะและ
ประสบการณดังกลาวอาจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด (ปริญญาตรี) เทานั้น 
และการที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรทุกคนตองมีประสบการณสอนใน
ระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตกรณี) แตไมจําเพาะวาตองเปน
ประสบการณสอนหลักสูตรกายภาพบําบัดเทานั้น ไมสงผลดานบวกตอการบริหารหลักสูตร
กายภาพบําบัดใหสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากการสอนในระดับ
ปริญญาวิชาชีพมีความจําเพาะตอวิชาชีพนั้นๆ รวมทั้งการที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตร  ที่มีประสบการณการเปนอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรกายภาพบําบัดนั้น อาจไมสงผลดีตอการบริหารหลักสูตรกายภาพบําบัดให
สอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เนื่องจากการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพนั้นมี
ความจําเพาะตอวิชาชีพนั้นๆ และการที่เกณฑฯ ไมกําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร
ตองมีความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตรซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการ
บริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ เชน อาจารยตองผานการอบรมหรือมีวุฒิการศึกษาดานหลัก
การศึกษาหรือการบริหารจัดการหลักสูตรนั้น สงผลใหสถาบันไมสามารถบริหารจัดการหลักสูตรไหมี
ประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ตามการที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมี
ประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทหรือเอก) เปนการลดปญหาการปรับตัวของอาจารยในชวงปแรกของการสอน สงผลให
สถาบันจัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แตประสบการณสอนนั้นอาจไมใชประสบการณ
สอนระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดก็ได ซึ่งไมเปนผลดีตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนเนื่องจากการสอนระดับปริญญาวิชาชีพนั้นมีความจําเพาะกับแตละวิชาชีพ สําหรับการ
ที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนทุกคนตองมี
ประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป 
สงผลใหสถาบันบริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดได
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผูดําเนินการหลักสูตรและผูสอนเปนนักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เคย
ปฏิบัติงานในฐานะผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเชนเดียวกับผลผลิตที่ตองการ อยางไรก็ตาม
เกณฑฯ ไมกําหนดวิธีการนับระยะเวลาของประสบการณที่ชัดเจน เชน ระยะเวลาเริ่มตนถึงสิ้นสุด 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตอวัน รูปแบบการปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือบางเวลา หรือความถี่ในการ
ปฏิบัติงาน อาจไมสงผลดานบวกอยางเต็มที่ตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทางดานกายภาพบําบัด นอกจากนี้การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขา
กายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสอดคลอง
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กับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เนื่องจากอาจารยมีทักษะทางคลินิกจําเพาะตอสาขาที่สอน แตการ
กําหนดสาขากายภาพบําบัดหลักของผูสอน ไดแก สาขาวิชากายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครง
ราง หรือสาขากายภาพบําบัดระบบประสาท หรือสาขากายภาพบําบัดระบบการไหลเวียนเลือดและ
การหายใจ หรือสาขากายภาพบําบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของในเด็ก 
อาจสงผลจํากัดการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัดดานอื่นๆ ของสถาบัน อาทิ ผูสูงอายุ กายภาพบําบัด
ชุมชน การยศาสตร กายภาพบําบัดทางการกีฬา เปนตน อีกทั้งการที่เกณฑฯ ไมกําหนดใหอาจารย
ผูสอนตองมีความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษา การสอน หรือการประเมินผล ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทํา
ใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เชน อาจารยตองผานการอบรมหรือมีวุฒิการศึกษาดาน
การสอนหรือการประเมินผลนั้น อาจสงผลใหสถาบันไมสามารถจัดและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่ รวมทั้งการที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารย
พิเศษในแตละรายวิชาหรือในหลักสูตร อาจสงผลใหบางสถาบันไมเพิ่มอาจารยประจําใหเพียงพอ 
เนื่องจากการจางอาจารยพิเศษมีตนทุนต่ํากวา จึงสงผลเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ และบางสถาบันอาจใชอาจารยพิเศษเปนผูสอนหลักในรายวิชาดานวิชาชีพซึ่งผูสอนควร
เปนอาจารยประจําเพื่อสามารถใหคําปรึกษานอกชั้นเรียนหรือใหการสอนเสริมไดนั้น จึงสงผลเปน
อุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบัน
ตองมีบุคคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการและการศึกษาประจําหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดอยางนอย 1 คนที่รับผิดชอบดานบริหารจัดการและการดําเนินงานของ
หลักสูตร สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีบุคคลากรที่ชวย
ในการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แตการไมกําหนดสัดสวนกับจํานวน
นักศึกษาอาจไมสงผลใหสถาบันการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพได 
เนื่องจากแตละสถาบันมีจํานวนนักศึกษาแตกตางกัน ความจําเปนของการมีบุคคลากรสายสนับสนุน
ดานวิชาการและการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนจึงแตกตางกัน อีกดานหนึ่งการที่เกณฑฯ 
กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนซึ่งคิด
จากชั่วโมงปฏิบัติงานจริง อาจสงผลจํากัดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม เชน การ
จัดการเรียนการสอนตามหลัก education 3.0 active learning หรือ PBL ของใหสถาบัน แตการที่
เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอ
จํานวนนักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดาน
กายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการที่มีคุณภาพตามมาตฐาน 
เนื่องจากรายวิชาปฏิบัติของหลักสูตรกายภาพบําบัดตองการผลลัพธคือนักศึกษาปฏิบัติไดจริง ดังนั้น
จึงตองการจํานวนอาจารยผูสอนปฏิบัติที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาในชั้นเรียน เพื่อใหนักศึกษา
เรียนรูและปฏิบัติไดภายในกําหนดเวลาของรายวิชาในหลักสูตร อยางไรก็ตามสถาบันที่มีจํานวน
อาจารยจํากัด ตองมีการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพสูง เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ (ซึ่งเปนรายวิชาสวนใหญของ
หลักสูตร) ใหเปนไปตามเกณฑฯ ภายใตขอจํากัดของจํานวนอาจารย และอาจารยแตละคนอาจตอง
สอนหลายวิชาซึ่งอาจไมจําเพาะกับสาขาที่เชี่ยวชาญทําใหการสอนขาดประสิทธิภาพได นอกจากนี้
การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาหรือนักกายภาพบําบัดที่
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เปนบุคลากรของสถาบันนั้นหรืออาจารยพิเศษที่มีคําสั่งแตงตั้งในการสอนฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาไมควรเกิน 1:6 
นั้น สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝก
ปฏิบัติงานในสถาณการณจริงไดมีประสิทธิภาพ อีกดานหนึ่งการที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมี
สัดสวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 สงผลใหอาจารยประจําจะไดรับการ
พัฒนาเพื่อใหไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งจะทําใหจัดการ
เรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งอาจสงผลใหสถาบันมีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดาน
วิชาการและการวิจัยมากขึ้นแตมีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานคลินิกนอยลงได รวมทั้งการที่เกณฑฯ 
กําหนดใหสถาบันควรมีแผนและงบประมาณใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา
ทุกปงบประมาณ สงผลใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีความรูที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ แตสถาบันควรมีระบบกํากับติดตามการนําผล
การรับการพัฒนาทุกปไปใชในการปฏิบัติงาน สําหรับการที่เกณฑฯ กําหนดรายละเอียดของ
องคประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน โดยเปนเกณฑเพื่อการพัฒนาทุกขอนั้น สงผลให
สถาบันตองพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีระบบและกลไกลที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ 
Deming cycle (PDCA) ตลอดจนการที่เกณฑฯ กําหนดรายละเอียดขององคประกอบการฝกงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่ละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันมี
แนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝกปฏิบัติงาน
เพื่อใหไดมาตรฐานสูงขึ้น โดยเฉพาะการที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงโดยอาจารยกายภาพบําบัดประจํา
หลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรจากสถาบันนั้น สงผลใหสถาบันมีขอมูลปอนกลับเชิงลึกจาก
แหลงฝกเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อยางไรก็ตามการที่เกณฑฯ 
กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรจาก
สถาบันนั้น โดยไมกําหนดสัดสวนรายวิชา ความถี่ หรือรูปแบบของการนิเทศที่ตองดําเนินการ อาจสง
ใหสถาบันขาดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนในการดําเนินการใหมีมาตรฐานสูงขึ้น แตการที่เกณฑฯ 
กําหนดใหสถาบันควรจัดใหอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริงไดรับการพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
สงผลใหสถาบันไดพัฒนาอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิกใหมีมาตรฐานตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรที่สถาบันกําหนด อยางไรก็ตามเกณฑฯ ไมกําหนดใหสถาบันตองจัดใหอาจารยผูฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงไดรับการเตรียมความ
พรอมหรือพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับการสอน หรือการประเมินผล อาจไมสงผลดีตอการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยางเต็มที่ อีกทั้งอาจารยฯ บางสวนของสถาบัน
อาจไมไดรับการพัฒนา ซึ่งไมสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได 

ผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นวาเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผล
ตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงานบุคคล คือ 
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การที่เกณฑกําหนดใหผูบริหารสถาบันตองมปีระสบการณดานการบริหารในสถาบันการศึกษามาแลว
ไมนอยกวา 3 ป อาจสงผลใหสถาบันใหม (อายุไมเกิน 10 ป) และสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม 
ขาดแคลนผูมีคุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบันได อยางไรก็ตามการที่เกณฑฯ กําหนดคุณสมบัติของ
ผูบริหารสถาบันอยางชัดเจน สงผลใหสถาบันใหม (อายุไมเกิน 10 ป) และสถาบันที่จะเปดดําเนินการ
ใหมตองมีระบบการสรรหาหรือเตรียมพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบัน อีกดานหนึ่ง
การที่เกณฑฯ ไมกําหนดคุณสมบัติของอาจารยพิเศษ สงผลใหสถาบันที่อัตรากําลังอาจารยไมเพียงพอ
สามารถใชอาจารยพเิศษเพื่อแกปญหาอาจารยไมเพียงพอได อีกทั้งการที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงาน
ดานการสอนของอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเกิน 20 ชั่วโมง
ปฏิบัติงานจริงตอสัปดาห และอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอน
ภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรู
เฉพาะดานกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันใชเปนเหตุผลเพื่อขอเพิ่มอัตรากําลังอาจารยได สําหรับ
การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนตองมีใบประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันควรมีระบบกํากับติดตามการศึกษาตอเนื่องและการดําเนินการตอ
อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของอาจารย ตลอดจนการที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารย
ผูสอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริง
ไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน สงผลใหสถาบันมีทิศทางในการกําหนด
นโยบายและแผนการพัฒนาดานบุคลากรที่ชัดเจนตามทิศทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้ให
สถาบันตองมีระบบบริหารจัดการ และกํากับติดตามใหอาจารยไดพัฒนาความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ
ในสาขาที่ตนเปนผูสอน อยางไรก็ตามการกําหนดประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด
หรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอนนั้น อาจสงผลใหอาจารย
ถูกจํากัดการพัฒนาทักษะวิชาชีพดานอื่นๆ อาทิ ผูสูงอายุ กายภาพบําบัดชุมชน การยศาสตร 
กายภาพบําบัดทางการกีฬา เปนตน นอกจากนี้การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมี
ประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทหรือเอก) สงผลใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัดตองมีการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือมอบหมายภาระงานสอนท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติของอาจารยแตละคน โดยสถาบัน
ที่อยูในระยะเพิ่มอัตรากําลังอาจารยผูสอน และสถาบันที่มีอัตราการเขา-ออกงานของอาจารยสูง และ
สถาบันใหมที่จะเปดดําเนินการ ตองมีระบบการวางแผนพัฒนาอาจารยผูสอนที่ไมมีประสบการณสอน 
ใหมีประสบการณสอนตามที่เกณฑฯ กําหนด อีกดานหนึ่งการที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการ
สอนของอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริง
ตอสัปดาหนั้น สงผลใหอาจารยมีเวลาเพียงพอในการพัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานดานอื่นๆ ได เชน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งสงผลตอการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัดดวย ทั้งนี้
สถาบันตองมีการมอบหมายภาระงานสอน กํากับติดตาม และควบคุมภาระงานสอนของอาจารยอยาง
มีระบบและกลไกล อยางไรก็ตามการคิดภาระงานดานการสอน โดยคิดเฉพาะหลักสูตร
กายภาพบําบัดนั้น ไมสะทอนการปฏิบัติงานจริงของอาจารยที่สอนในสถาบันที่มีพันธกิจหรือนโยบาย
ใหอาจารยกายภาพบําบัดสอนสาขาวิชาอื่นดวย อาทิ กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา หรือวิชาเลือกเสรี 
จึงสงผลดานเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอาจารยดวย อีกทั้งสถาบันที่อยูในคณะหรือสํานักวิชาที่มีการ
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จัดการการเรียนการสอนสาขาวิชาอื่นดวย จะมีความแตกตางของภาระงานของอาจารยในคณะ ทําให
คณะตองมีการบริหารความแตกตางที่เหมาะสม สําหรับการที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมี
อาจารยผูสอนในหลักสูตรที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย
ศาสตราจารยขึ้นไป มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 นั้น สงผลใหสถาบันสามารถวางแผนการพัฒนา
อาจารยระดับปริญญาเอกหรือการเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดชัดเจนยิ่งขึ้น  

ผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นวาเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผล
ตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงบประมาณและ
การเงิน คือ สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ จะไดรับความเชื่อมั่นจากหนวยงาน
ภาครัฐของประเทศที่มีหนาที่จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการผลิตบุคคลากรทางการแพทยวา
สถาบันมีการผลิตนักกายภาพบําบัดไดมาตรฐานตามที่องคกรวิชาชีพกําหนด และตรงกับความ
ตองการของสังคม จึงมีโอกาสไดรับงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาจากภาครัฐเพิ่มได อยางไร
ก็ตามการประกาศเกณฑฯ และมีผลบังคับใชนั้น สงผลใหในชวงตนที่เกณฑฯ มีผลบังคับใช สถาบันมี
ความยุงยากในการบริหารงบประมาณเพื่อใชจายหรือลงทุนใหสถาบันมีคุณสมบัติและการดําเนินงาน
ตามที่เกณฑฯ กําหนด เพราะการบริหารจัดการงบประมาณตองมีการวางแผนลวงหนา นอกจากนี้
การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณที่ครอบคลุมพันธกิจของ
สถาบัน มีการตรวจสอบการใชงบประมาณอยางสม่ําเสมอ มีการนําขอมูลทางการเงินไปวิเคราะห
ประเมินผลและใชในการวางแผนและตัดสินใจนั้น สงผลใหสถาบันที่มีระบบการบริหารงบประมาณทั้ง
คณะหรือมหาวิทยาลัย ตองมีระบบรายงานการจัดสรร ตรวจสอบติดตามการใชงบประมาณแยก
สําหรับสถาบัน แตไมมีผลทําใหการจัดสรรงบประมาณเปลี่ยนแปลง เนื่องจากระบบการจัดสรร
งบประมาณมักเปนการบริหารงบประมาณทั้งคณะหรือทั้งมหาวิทยาลัย และการที่เกณฑฯ กําหนดให
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนตองมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลให
สถาบันควรจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเพื่อใหอาจารยสามารถเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองได
ครอบคลุมทั้งดานวิชาชีพกายภาพบําบัด และดานอื่น อาทิ การเรียนการสอน และการวิจัย รวมทั้ง
การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแตละรายวิชาหรือในหลักสูตร สงผลให
สถาบันที่อัตรากําลังอาจารยไมเพียงพอสามารถ สามารถจางอาจารยพิเศษแทนอาจารยประจําได 
ทั้งนี้เพื่อลดงบประมาณรายจายดานอาจารย อยางไรก็ตามการที่เกณฑฯ ไมกําหนดจํานวนนักศึกษา
ขั้นต่ําที่สถาบันตองมีบุคคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการและการศึกษา สงผลเพิ่มงบประมาณ
รายจายตอสถาบันที่มีจํานวนนักศึกษานอย ซึ่งสามารถใชบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการและ
การศึกษารวมกันกับสาขาวิชาอื่นได นอกจากนี้การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของ
อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองไมเกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริง
ตอสัปดาหนั้น สงผลใหสถาบันที่มีอาจารยไมเพียงพอตองเพิ่มจํานวนอาจารย ซึ่งสงผลเพิ่ม
งบประมาณรายจายดานบุคลากรของสถาบัน ดังนั้นสถาบันจึงตองมีการบริหารงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร
หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรจากสถาบนัการศึกษานั้น สงผลใหสถาบันตองมีงบประมาณรายจายใน
การดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้น ตลอดจนการที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะ
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สําเร็จการศึกษาตองไดแตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรู เฉพาะดานวิชาชีพ
กายภาพบําบัด สงผลเพิ่มงบประมาณรายจายในการผลิตนักศึกษากายภาพบําบัดของสถาบัน 
เนื่องจากตองจัดการเรียนการสอนซ้ําใหกับนักศึกษาที่ไมผานเกณฑฯ ดังกลาว รวมทั้งการที่เกณฑฯ 
กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวน
นักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรู เฉพาะดาน
กายภาพบําบัด ไมสอดคลองกับการปฏิบัติจริงเนื่องจากบางรายวิชาอาจไมจําเปนตองใชสัดสวน
อาจารยมากขนาดนี้ ดังนั้นเกณฑฯ นี้จึงทําใหภาระงานสอนของอาจารยเพิ่มขึ้น และสถาบันตองเพิ่ม
อัตรากําลังอาจารย ซึ่งสงผลเพิ่มงบประมาณรายจายดานบุคลากรของสถาบัน อยางไรก็ตามการที่
เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมีและควรจัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลให
สถาบันใชเปนเหตุผลในการขออนุมัติงบประมาณได ตลอดจนสถาบันสามารถวางแผนงบประมาณใน
การจัดซื้อ บํารุงรักษา หรือจัดหาทดแทน ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสถาบันที่จะเปดดําเนินการ
ใหมมีแนวทางการจัดหาปจจัยเกื้อหนุนที่ชัดเจน และสามารถคํานวณงบประมาณเพื่อการลงทุนได
อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการขอรับรองสถาบันในครั้งแรก (กอนเปดรับนักศึกษาตามหลักสูตร) 
ของสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมนัน้ มีเฉพาะเกณฑมาตรฐานสําคัญ โดยดานเครื่องมือหรืออุปกรณ
นั้นใหเสนอเพียงแผนในการจัดหาที่เหมาะสม สงผลใหสถาบันไมตองลงทุนจัดหาเครื่องมือหรือ
อุปกรณทั้งหมดไวลวงหนา อยางไรก็ตามการขอรับรองสถาบันสําหรับปที่ 2-4 ของสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหมนั้น รายละเอียดเกณฑการรับรองเปนเชนเดียวกับเกณฑสําหรับสถาบันที่เปด
ดําเนินการอยูแลว ยกเวนไมตองมีองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ตามกรอบเวลานั้น
สถาบันตองใชผลการดําเนินการของปการศึกษาแรกที่เปดดําเนินการ ดังนั้นสถาบันจะไมมีผลการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาฝกปฏิบัติงาน ดังนั้นการขอรับรอง
ในรอบนี้อาจไมสะทอนคุณภาพที่แทจริงของการการบริหารสถาบันตามเกณฑฯ แตสงผลเพิ่ม
คาใชจายในการขอรับรองสถาบัน อาทิ คาธรรมเนียมในการขอรับรองแกสภากายภาพบําบัด และ
คาใชจายในการดําเนินการเตรียมความพรอมเพ่ือรับการประเมิน ตลอดจนการที่หลังจากสถาบันที่จะ
เปดดําเนินการใหมไดรับการรับรองสถาบันสําหรับปที่ 1 ของการดําเนินงานเปนระยะเวลาไมเกิน 2 
ปแลวนั้น สถาบันตองขอรับรองสถาบันสําหรับปที่ 2-4 ตอไปโดยใชผลการดําเนินการของปการศึกษา
แรกที่เปดดําเนินการ ซึ่งในปการศึกษานั้นสถาบันตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับสถาบันที่เคยเปด
ดําเนินการและไดรับรองปริญญาอยูกอนแลว ยกเวนไมตองมีองคประกอบดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา สงผลใหสถาบันมีคาใชจายในการดําเนินงานและการลงทุนที่ยังไมจําเปน เชน คาจาง
บุคลากรสายสนุนวิชาการ (อาจยังไมจําเปนสําหรับปแรกของการเปดดําเนินการ) และการจัดซื้อ
ครุภัณฑที่เปนปจจัยเกื้อหนุน (ยังไมมีการจัดการเรียนการสอนในปแรกของการเปดดําเนินการ) 
นอกจากนี้การไมเผยแพรตนแบบหรือตัวอยางการคํานวณจุดคุมทุนในเชิงงบประมาณรายรับ-รายจาย 
หรือการแนะนําแหลงสนับสนุนงบประมาณรายรับ หรือแนวทางการบริหารงบประมาณรายรับ-
รายจายใหสมดุล โดยวิเคราะหจากเงื่อนไขการดําเนินงานตามเกณฑรับรองปริญญานี้ อาจสงผลใหไม
มีสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม เนื่องจากภาพรวมของเกณฑตองใชงบประมาณการลงทุน และ
รายจายในการดําเนินงานสูง โดยเฉพาะดานบุคลากรและปจจัยเกื้อหนุน 
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EDFR รอบที ่2 

ผูวิจัยกําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญกลุมเดียวกับ EDFR รอบที่ 1 สําหรับตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็น (opinionnaire) ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (ratting scale) 5 ชวงคะแนน 
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) เพื่อหาคามัธยฐาน (Median) 
ฐานนิยม (Mode) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) เปนรายขอกระทงเพื่อ
พิจารณาเลือกขอกระทงที่คาสัมบูรณของผลตางระหวางมัธยฐานกับฐานนิยม ที่มีคาตั้งแต 0.00 – 
1.00 คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquatile Range) นอยกวาหรือเทากับ 1.50 และพิจารณาความ
สอดคลองของคามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquatile 
Range) มาสรุปเปนผลอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่สงผลตอการ
บริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ซึ่งผลการวิเคราะหสรุปได ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหาร
ทั่วไปและการบริหารทรัพยากร จํานวน 33 ประเด็น ดังตารางที่ 8 พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลองกัน จํานวน 22 ประเด็น โดยเปนความคิดเห็นระดับมากถึงมากที่สุด จํานวน 18 ประเด็น 
ระดับปานกลาง จํานวน 4 ประเด็น และผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน จํานวน 11 
ประเด็น   
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที่ 2) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  

ควอรไทล 
(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

1 สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ มีความเชื่อมั่น
วานักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปนผลผลิตของสถาบันจะมี
มาตรฐาน สามารถสอบผานการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดได และตรงกับความตองการของสังคม 

4 4 0 1 3 4 มาก สอดคลอง 

2 สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ จะไดรับความ
เชื่อมั่นจากประชาชน นักศึกษา และสังคมวาเปนสถาบันที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 

3 สถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลวและไมไดรับการรับรองปริญญาฯ 
ตามเกณฑฯ นี้ จะสงผลทําใหสังคมขาดความเชื่อมั่นตอนัก
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปนผลผลิตของสถาบันซึ่งปฏิบัติงานใน
สังคมแลว 

3 2 1 2 2 4 ปานกลาง ไมสอดคลอง 

4 การที่สถาบันจะไดรับการรับรองปริญญาฯ สถาบันตองมี
หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภากายภาพบําบัด และ
สถาบันตองไดรับการรับรองจากสภากายภาพบําบัดนั้น สงผลให
การผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาไดรับ
การควบคุมมาตรฐานตั้งแตขัน้กระบวนผลิต 

4 5 1 1.5 3.5 5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

5 การที่เกณฑฯ มีรายละเอียดเพื่อการกํากับมาตรฐานการผลิตนัก
วิชาชีพกายภาพบําบัดบัดตั้งแตกระบวนการผลิต สงผลให
สถาบันตื่นตัวในการวางแผนการดําเนินงานของสถาบันใหมี
มาตรฐานสูงขึ้น 

5 5 0 2 3 5 มากที่สุด ไมสอดคลอง 

6 กอนการประกาศเกณฑฯ สถาบันถูกกํากับมาตรฐานโดยสภา
มหาวิทยาลั ยและระบบการประกันคุณภาพการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ และมีสภากายภาพบําบัดเปนผู
ตรวจสอบผลผลิตของการดําเนินการของสถาบันผานการสอบ
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดอยูแลว 
ดังนั้นเกณฑฯ การรับรองปริญญาฯ นี้จึงสงผลใหสถาบันตอง
บริหารสถาบันภายใตภาวะกดดันของการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เกินจําเปน สถาบันขาด
อิสระและเอกภาพในการดําเนินงาน และเปนการเพิ่มภาระที่ไม
จําเปนตอสถาบัน 

3 5 2 3 2 5 ปานกลาง ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

7 การประกาศใชเกณฑฯ แสดงถึงความไมเชื่อมั่นของสภาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดตอการดําเนินงานของสถาบันซึ่งถูกกํากับโดยสภา
มหาวิทยาลั ยและระบบการประกันคุณภาพการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนกระบวนการสอบเพื่อขอ
ขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดซึ่งดําเนินการ
โดยสภากายภาพบําบัดเอง สงผลใหสถาบันขาดความเชื่อมั่นใน
การพัฒนาสถาบันฯ ตามมาตรฐานท่ีสภากายภาพบําบัดกําหนด 

3 4 1 2 2 4 ปานกลาง ไมสอดคลอง 

8 การประกาศใชเกณฑฯ โดยองคกรวิชาชีพ และสถาบันจะไม
สามารถเปดดําเนินการตอไดหากไมมีคุณสมบัติและการ
ดํา เนินงานเปนไปตามเกณฑฯ ส งผลใหมหาวิทยาลัยให
ความสําคัญ และสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันมากขึ้น 

4 4 0 0.5 4 4.5 มาก สอดคลอง 

9 เกณฑฯ อาจสงผลเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสถาบันที่มี
มาตรฐานต่ํากวาเกณฑฯ แตมหาวิทยาลัยไมเห็นความสําคัญ 
ไมใหการสนับสนุน และผลักภาระใหสถาบันบริหารจัดการเอง 

2 2 0 2 2 4 นอย ไมสอดคลอง 

10 เกณฑฯ บางสวน ขาดความชัดเจน คณะหรือมหาวิทยาลัยที่เปน
ตนสังกัดของสถาบันจึงขาดความเชื่อมั่น สงผลกระทบตอการ
พิจารณาใหความสนับสนุนแกสถาบัน 

4 4 0 1 3 4 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

11 เกณฑฯ ไมมีอิทธิพลในเชิงเปนอุปสรรคตอการบริหารสถาบันที่มี
วัตถุประสงคหลักในการจัดตั้ งสถาบันเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด แตจะมีอิทธิพลในเชิงเปนอุปสรรคตอการบริหาร
สถาบันที่เกิดจากการกําหนดโดยสวนอ่ืน หรือสถาบันท่ีกําเนิดขึ้น
เพื่อแสวงหากําไร 

4 4 0 1.5 3 4.5 มาก สอดคลอง 

12 การที่กระบวนการพัฒนาเกณฑฯ กอนประกาศใชใหทุกสถาบันที่
เปดดําเนินการอยูกอนและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมอยาง
ตอเนื่องสงผลใหสถาบันมีการวางแผนเตรียมตัวใหมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑฯ เพื่อรับการประเมิน 

4 5 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 

13 แมวาสถาบันที่เปดดําเนินการอยูกอนจะมีสวนรวมในการกําหนด
เกณฑฯ แตในขั้นตอนการพัฒนารายละเอียดของเกณฑฯ มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอด สงผลใหการคาดการณและวางแผน
เพื่อการพัฒนาของสถาบันขาดความชัดเจน ตลอดจนสถาบัน
สูญเสียงบประมาณในการเตรียมความพรอมและพัฒนาสถาบัน
ตามเกณฑฯ ท่ีไมถูกกําหนด 

3 2 1 2 2 4 ปานกลาง ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

14 การที่ไมมีการเผยแพรถึงเหตุผลและหลักการคิดคํานวณที่มาของการ
กําหนดตัวเลขหรือสัดสวนตางๆ ที่ปรากฎในเกณฑฯ อาทิ จํานวน
ชั่วโมงสอนสูงสุดตอสัปดาหของอาจารยกายภาพบําบัดประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูสอน ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณบริหาร
ของผูบริหารสถาบัน ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณสอนของ
ผูบริหารสถาบัน อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูสอน ระยะเวลาขั้นต่ํ าของประสบการณทางคลินิกหรือการ
ปฏิบัติงานในสถานการณจริงของอาจารย สัดสวนจํานวนอาจารยตอ
นักศึกษาในการสอนปฏิบัติการ ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก หรือสัดสวน
อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป เปนตน ทําใหสถาบันขาดความ
เชื่อมั่นวาการบริหารสถาบันใหเปนไปตามเกณฑจะเปนทิศทางการ
พัฒนาสถาบันที่เหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
สงผลในเชิงเปนอุปสรรคตอการวางแผนกําหนดนโยบายของสถาบัน 

3 3 0 1.5 3 4.5 ปานกลาง สอดคลอง 

15 การที่กระบวนการขอรับรองสถาบันฯ พิจารณาจากผลการ
ดําเนินงาน 1 ปการศึกษาที่ผานมาของสถาบัน ทําใหสถาบันที่
ไดรับการพิจารณาไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการแกไข 
ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กําหนด ไมสามารถดําเนินการแกไข
ไดเนื่องจากเปนผลการดําเนินงานที่ผานไปแลว 

4 5 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

16 การไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไข ปรับปรุง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สถาบันตองงดรับนักศึกษาในป
การศึกษาถัดไปจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง ซึ่ง
สถาบันเหลานั้นตองเสนอผลการดําเนินงาน 1 ปการศึกษาที่
ปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑแลว ภายหลังจากทราบผลการ
พิจารณา ดังนั้นสถาบันเหลานั้นจึงไดรับผลกระทบเชนเดียวกับ
การไมรับรอง คือ ไมสามารถรับนักศึกษาได ดังนั้นการไมรับรอง
โดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไข ปรับปรุง ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดนั้น หากกําหนดระยะเวลาใหสถาบันเปดรับ
นักศึกษาไดอีกจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง เชน 
ใหสถาบันเปดรับนักศึกษาไดอีก 1 ปการศึกษาถัดไปและ
หลังจากนั้นไมสามารถรับนักศึกษาไดจนกวาสภากายภาพบําบัด
จะใหการรับรอง จะสงผลตอการพัฒนาสถาบันเหลานั้นโดยเกิด
ผลกระทบดานลบนอยลง 

4 3 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

17 การที่ผลการพิจารณาใหการรับรองสถาบัน มีได 3 รูปแบบ คือ 
รับรอง ไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการแกไข ปรับปรุง 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และไมรับรอง โดยการไมรับรองโดยมี
เงื่อนไขฯ และการไมรับรองนั้น สถาบันตองงดรับนักศึกษาในป
การศึกษาถัดไปจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรบัรอง สงผล
ใหการวางแผนการดําเนินงานของสถาบันเพื่อตออายุการรับรอง
ปริญญาฯ ขาดแนวทางที่ชัดเจน 

3 3 0 1.5 2 3.5 ปานกลาง สอดคลอง 

18 การกําหนดคะแนนของเกณฑฯ เพื่อการพัฒนาไมมีหลักการให
คะแนนอยางละเอียด แตเปนการใหคะแนนแบบ all or none 
สงผลใหการวางแผนเพื่อการพัฒนาคุณสมบัติและการดําเนินงาน
ของสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภากายภาพบําบัด
กําหนดขาดแนวทางท่ีชัดเจน 

4 4 0 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 

19 การกําหนดใหมีการตรวจเยี่ยมและติดตามผลดําเนินการของ
สถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองแลว สงผลใหสถาบันตองวาง
แผนการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑฯ อยางตอเนื่อง 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 

20 การที่มีเกณฑฯ สําหรับสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม โดย
สถาบันตองไดรับการรับรองปริญญาฯ กอนที่จะประกาศรับ
สมัครนักศึกษาได สงผลใหมีแนวทางในการวางแผนเพื่อเปด
ดําเนินการสถาบันใหมที่ชัดเจน 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

21 การที่เกณฑฯ กําหนดเวลายื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและ
ขอรับรองสถาบันเพื่อการรับรองปริญญาฯ ของสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหม โดยสัมพันธกับวันที่เปดรับนักศึกษาใหมใน
หลักสูตรนั้นอยางชัดเจน (180 วัน) สงผลใหมีกรอบระยะเวลาที่
ชัดเจนสําหรับการวางแผนการยื่นของรับรองปริญญาฯ ของ
สถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 

22 การที่เกณฑฯ กําหนดสาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก ไดแก 
สาขาวิชากายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครงราง หรือสาขา
กายภาพบําบัดระบบประสาท หรือสาขากายภาพบําบัดระบบ
การไหลเวียนเลือดและการหายใจ หรือสาขากายภาพบําบัดทาง
พัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในเด็ก สงผล
กระตุนใหสถาบันมีการบริหารงานโดยแบงโครงสรางตามแขนง
วิชา เพื่อเตรียมความพรอมใหสถาบันที่เปนสวนหนึ่งของคณะ
สามารถพัฒนาสถาบันตอไปเปนคณะในอนาคตได 

4 5 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

23 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันการศึกษาควรมีสถานะเทียบเทา
ภาควิชาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนอยางนอย
สงผลใหสถาบันสามารถบริหารจัดการสถาบันทุกๆ ดาน และ
พัฒนาสถาบันใหมีมาตรฐานสูงขึ้นได เนื่องจากผูบริหารสถาบันมี
อํานาจในการตัดสินใจ วางแผน ดําเนินการเรื่องตางๆ และคณะ
หรือมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับสถาบัน 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 

24 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันการศึกษาควรมีสถานะเทียบเทา
ภาควิชาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนอยางนอย
สงผลใหสถาบันท่ีจะเปดดําเนินการใหม และสถาบันใหม (อายุไม
เกิน 10 ป ) ที่มีสถานะของสถาบันต่ํ ากวา เกณฑฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงระดับโครงสรางของคณะหรือมหาวิทยาลัย เพื่อให
สถานะของสถาบันเปนไปตามเกณฑฯ 

5 5 0 1.5 3.5 5 มากที่สุด สอดคลอง 

25 การที่ เ กณฑฯ  กํ าหนดให ผู บ ริ ห ารสถาบั นต อ ง เป นนั ก
ก า ย ภ า พบํ า บั ด แ ละ ต อ ง มี ป ร ะ ส บ กา ร ณ ส อน วิ ช า ชี พ
กายภาพบําบัดมาแลวไมนอยกวา 3 ป สงผลใหสถาบันสามารถ
บริหารงานเพื่อการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดใหมีมาตรฐาน
ตามที่สภากายภาพบําบัดกําหนดไดดี เนื่องจากผูบริหารสถาบันมี
ความเขาใจในลักษณะจําเพาะของวิชาชีพ 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

26 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดคุณสมบัติของผูบริหารใหตองมีความรู
ดานการบริหารการศึกษาซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหสามารถ
บริหารสถาบันใหมีประสิทธิภาพ เชน ผานการฝกอบรม หรือมี
วุฒิการศึกษาทางดานการบริหารการศึกษา อาจสงผลใหมี
ผูบริหารสถาบันที่ ไมมีความรูด านการศึกษา/การบริหาร
การศึกษาและบริหารสถาบันไดมีประสิทธิภาพไมเต็มที ่

3 3 0 1.5 3 4.5 ปานกลาง สอดคลอง 

27 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร 
และอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอย
กวา 1 ป  ส งผลใหสถาบันอาจพัฒนาการบูรณาการการ
บริหารงานบุคคลใหอาจารยมีคุณสมบัติตามเกณฑเขากับการ
ใหบริการวิชาการของสถาบัน โดยเฉพาะคลินิกกายภาพบําบัด 
หรือกายภาพบําบัดชุมชนได 

4 5 1 1 4 5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

28 การที่เกณฑฯ ไมไดกําหนดรูปแบบของการพัฒนาความรูใหกับ
อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือ
การฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่สถาบันควรดําเนินการ 
สงผลใหสถาบันสามารถบูรณาการการพัฒนาความรูใหกับ
อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือ
การฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงเขากับการบริการวิชาการ
ของสถาบันทั้งรูปแบบของ USR (ใหเปลา) และการสรางรายได
ใหกับสถาบันได 

4 5 1 1.5 3.5 5 มาก สอดคลอง 

29 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณ
จริง โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารย
ผูสอนในหลักสูตรจากสถาบันการนั้น สงผลใหสถาบันที่มีจํานวน
อาจารยจํากัดตองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให
สามารถจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งและนิเทศการฝก
ปฏิบัติงานไดภายใตขอจํากัดดานบุคลากร 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 

 
 

 
 
 
 

        



 
 

 
 

175
 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

30 การที่เกณฑระบุใหสถาบันควรมีระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจ ประกอบดวย ระบบขอมูลและสารสนเทศดานการ
บริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก
สังคมนั้น ไมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบขอมูล
และสารสนเทศของสถาบันที่มีอยูเดิม เนื่องจากการใชระบบ
ขอมูลและสารสนเทศของสถาบันมักเปนระบบเดียวกันกับ
มหาวิทยาลัยที่สังกัด ซึ่งเกณฑฯ นี้ไมสามารถสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับมหาวิทยาลัยได 

3 3 0 1.5 2 3.5 ปานกลาง สอดคลอง 

31 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมีและ
ควรจัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันมีแนว
ทางการวางแผนเพื่อพัฒนาทรัพยากรที่เปนปจจัยเกื้อหนุนการจัด
การศึกษาไดอยางชัดเจน 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 

32 เกณฑฯ และกระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑฯ มีอิทธิผลให
สถาบันตองพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานสถาบันใหมีประสิทธิภาพ 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 

33 การที่เกณฑฯ กําหนดองคประกอบการจัดการเรียนการสอนเปน
เกณฑเพื่อการพัฒนาทุกขอนั้น สงผลใหสถาบันตองพัฒนาระบบ
การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ  

4 4 0 1 3.5 4.5 มาก สอดคลอง 



176 
 

 
 

1.1 จากตารางที่ 4 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและ
การบริหารทรัพยากร ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นมากถึงมากท่ีสุด 
จํานวน  18 ประเด็น ไดแก   

ขอท่ี 1 สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ มีความเชื่อมั่นวานัก
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปนผลผลิตของสถาบันจะมีมาตรฐาน สามารถสอบผานการขึ้นทะเบียนเปนผู
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดได และตรงกับความตองการของสังคม (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI 
= 0, IQR = 1) ขอที่ 2 สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ จะไดรับความเชื่อมั่นจาก
ประชาชน นักศึกษา และสังคมวาเปนสถาบันที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI 
= 0, IQR = 1) ขอที่ 4 การที่สถาบันจะไดรับการรับรองปริญญาฯ สถาบันตองมีหลักสูตรที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสภากายภาพบําบัด และสถาบันตองไดรับการรับรองจากสภากายภาพบําบัดนั้น สงผลให
การผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาไดรับการควบคุมมาตรฐานตั้งแตขั้นกระบวน
ผลิต (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 1.5)  

ขอที่ 8 การประกาศใชเกณฑฯ โดยองคกรวิชาชีพ และสถาบันจะไมสามารถเปด
ดําเนินการตอไดหากไมมีคุณสมบัติและการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑฯ สงผลใหมหาวิทยาลัยให
ความสําคัญ และสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันมากขึ้น (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, 
IQR = 0.5) ขอที่ 10 เกณฑฯ บางสวน ขาดความชัดเจน คณะหรือมหาวิทยาลัยที่เปนตนสังกัดของ
สถาบันจึงขาดความเชื่อมั่น สงผลกระทบตอการพิจารณาใหความสนับสนุนแกสถาบัน (Mdn = 4, Mo 
= 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 11 เกณฑฯ ไมมีอิทธิพลในเชิงเปนอุปสรรคตอการบริหารสถาบัน
ที่มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัด แตจะมีอิทธิพลในเชิงเปน
อุปสรรคตอการบริหารสถาบันที่เกิดจากการกําหนดโดยสวนอื่น หรือสถาบันที่กําเนิดขึ้นเพื่อแสวงหา
กําไร (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ขอที่ 19 การกําหนดใหมีการตรวจเยี่ยมและ
ติดตามผลดําเนินการของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองแลว สงผลใหสถาบันตองวางแผนการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑฯ อยางตอเนื่อง (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 
20 การที่มีเกณฑฯ สําหรับสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม โดยสถาบันตองไดรับการรับรองปริญญาฯ 
กอนที่จะประกาศรับสมัครนักศึกษาได สงผลใหมีแนวทางในการวางแผนเพื่อเปดดําเนินการสถาบันใหม
ที่ชัดเจน (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 21 การที่เกณฑฯ กําหนดเวลายื่นขอ
ความเห็นชอบหลักสูตรและขอรับรองสถาบันเพื่อการรับรองปริญญาฯ ของสถาบันที่จะเปดดําเนินการ
ใหม โดยสัมพันธกับวันที่เปดรับนักศึกษาใหมในหลักสูตรนั้นอยางชัดเจน (180 วัน) สงผลใหมีกรอบ
ระยะเวลาที่ชัดเจนสําหรับการวางแผนการยื่นของรับรองปริญญาฯ ของสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม 
(Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, IQR = 1)  

ขอที่ 23 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันการศึกษาควรมีสถานะเทียบเทา
ภาควิชาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนอยางนอยสงผลใหสถาบันสามารถบริหารจัดการ
สถาบันทุกๆ ดาน และพัฒนาสถาบันใหมีมาตรฐานสูงขึ้นได เนื่องจากผูบริหารสถาบันมีอํานาจในการ
ตัดสินใจ วางแผน ดําเนินการเรื่องตางๆ และคณะหรือมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับสถาบัน (Mdn = 



177 
 

 
 

5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 24 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันการศึกษาควรมีสถานะ
เทียบเทาภาควิชาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนอยางนอยสงผลใหสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหม และสถาบันใหม (อายุไมเกิน 10 ป) ที่มีสถานะของสถาบันต่ํากวาเกณฑฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงระดับโครงสรางของคณะหรือมหาวิทยาลัย เพื่อใหสถานะของสถาบันเปนไปตามเกณฑฯ 
(Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5)  

ขอที่ 25 การที่เกณฑฯ กําหนดใหผูบริหารสถาบันตองเปนนักกายภาพบําบัดและ
ตองมีประสบการณสอนวิชาชีพกายภาพบําบัดมาแลวไมนอยกวา 3 ป สงผลใหสถาบันสามารถ
บริหารงานเพื่อการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดใหมีมาตรฐานตามที่สภากายภาพบําบัดกําหนดไดดี 
เนื่องจากผูบริหารสถาบันมีความเขาใจในลักษณะจําเพาะของวิชาชีพ (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI 
= 0, IQR = 1)  

ขอท่ี 27 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร และ
อาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานใน
สถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป สงผลใหสถาบันอาจพัฒนาการบูรณาการการบริหารงานบุคคลให
อาจารยมีคุณสมบัติตามเกณฑเขากับการใหบริการวิชาการของสถาบัน โดยเฉพาะคลินิกกายภาพบําบัด 
หรือกายภาพบําบัดชุมชนได (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 1) ขอที่ 28 การที่เกณฑฯ 
ไมไดกําหนดรูปแบบของการพัฒนาความรูใหกับอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่สถาบันควรดําเนินการ สงผลใหสถาบัน
สามารถบูรณาการการพัฒนาความรูใหกับอาจารยผูคบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด
หรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงเขากับการบริการวิชาการของสถาบันทั้งรูปแบบที่ของ USR (ให
เปลา) และการสรางรายไดใหกับสถาบันได (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 1.5) ขอที่ 29 
การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝก
ปฏิบัติงานในสถานการณจริง โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตร
จากสถาบันการนั้น สงผลใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัดตองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งและนิเทศการฝกปฏิบัติงานไดภายใตขอจํากัดดาน
บุคลากร (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) 

ขอที่ 31 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมีและควรจัดให
มีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันมีแนวทางการวางแผนเพื่อพัฒนาทรัพยากรที่เปนปจจัย
เกื้อหนุนการจัดการศึกษาไดอยางชัดเจน (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 32 
เกณฑฯ และกระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑฯ มีอิทธิผลใหสถาบันตองพัฒนาระบบการจัดเก็บ
เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานสถาบันใหมีประสิทธิภาพ (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 
1) ขอที่ 33 การที่เกณฑฯ กําหนดองคประกอบการจัดการเรียนการสอนเปนเกณฑเพื่อการพัฒนาทุกขอ
นั้น สงผลใหสถาบันตองพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1)  

1.2  จากตารางที่ 4 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไป
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และการบริหารทรัพยากร ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นปานกลาง 
จํานวน 4 ประเด็น ไดแก   

ขอท่ี 14 การที่ไมมีการเผยแพรถึงเหตุผลและหลักการคิดคํานวณที่มาของการ
กําหนดตัวเลขหรือสัดสวนตางๆ ที่ปรากฎในเกณฑฯ อาทิ จํานวนชั่วโมงสอนสูงสุดตอสัปดาหของ
อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณบริหารของ
ผูบริหารสถาบัน ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณสอนของผูบริหารสถาบัน อาจารยกายภาพบําบัด
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณทางคลินิกหรือการปฏิบัติงานใน
สถานการณจริงของอาจารย สัดสวนจํานวนอาจารยตอนักศึกษาในการสอนปฏิบัติการ ฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินิก หรือสัดสวนอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีตําแหนงทางวิชาการระดับ
ผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป เปนตน ทําใหสถาบันขาดความเชื่อมั่นวาการบริหารสถาบันใหเปนไปตาม
เกณฑจะเปนทิศทางการพัฒนาสถาบันที่เหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ สงผลในเชิง
เปนอุปสรรคตอการวางแผนกําหนดนโยบายของสถาบัน (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 
1.5) ขอที่ 17 การที่ผลการพิจารณาใหการรับรองสถาบัน มีได 3 รูปแบบ คือ รับรอง ไมรับรองโดยมี
เงื่อนไขใหดําเนินการแกไข ปรับปรุง ภายในระยะเวลาที่กําหนด และไมรับรอง โดยการไมรับรองโดยมี
เงื่อนไขฯ และการไมรับรองนั้น สถาบันตองงดรับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไปจนกวาสภา
กายภาพบําบัดจะใหการรับรอง สงผลใหการวางแผนการดําเนินงานของสถาบันเพื่อตออายุการรับรอง
ปริญญาฯ ขาดแนวทางที่ชัดเจน (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5)  

ขอที่ 26 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดคุณสมบัติของผูบริหารใหตองมีความรูดานการ
บริหารการศึกษาซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหสามารถบริหารสถาบันใหมีประสิทธิภาพ เชน ผานการ
ฝกอบรม หรือมีวุฒิการศึกษาทางดานการบริหารการศึกษา อาจสงผลใหมีผูบริหารสถาบันที่ไมมีความรู
ดานการศึกษา/การบริหารการศึกษาและบริหารสถาบันไดมีประสิทธิภาพไมเต็มที่ (Mdn = 3, Mo = 3, 
IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5)  

ขอท่ี 30 การที่เกณฑระบุใหสถาบันควรมีระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจ ประกอบดวย ระบบขอมูลและสารสนเทศดานการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการแกสังคมนั้น ไมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบขอมูลและสาระสนเทศของ
สถาบันที่มีอยูเดิม เนื่องจากการใชระบบขอมูลและสาระสนเทศของสถาบันมักเปนระบบเดียวกันกับ
มหาวิทยาลัยที่สังกัด ซึ่งเกณฑฯ นี้ไมสามารถสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาวิทยาลัยได 
(Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5)  

1.3 จากตารางที่ 4 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและ
การบริหารทรัพยากร ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน จํานวน 11 ประเด็น ไดแก 

ขอท่ี 3 สถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลวและไมไดรับการรับรองปริญญาฯ ตาม
เกณฑฯ นี้ จะสงผลทําใหสังคมขาดความเชื่อมั่นตอนักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปนผลผลิตของสถาบันซึ่ง
ปฏิบัติงานในสังคมแลว (Mdn = 3, Mo = 2, IMdn-MoI = 1, IQR = 2) ขอที่ 5 การที่เกณฑฯ มี
รายละเอียดเพื่อการกํากับมาตรฐานการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดบัดตั้งแตกระบวนการผลิต สงผล
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ใหสถาบันตื่นตัวในการวางแผนการดําเนินงานของสถาบันใหมีมาตรฐานสูงขึ้น (Mdn = 5, Mo = 5, 
IMdn-MoI = 0, IQR = 2) ขอท่ี 6 กอนการประกาศเกณฑฯ สถาบันถูกกํากับมาตรฐานโดยสภา
มหาวิทยาลัยและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ และมีสภา
กายภาพบําบัดเปนผูตรวจสอบผลผลิตของการดําเนินการของสถาบันผานการสอบเพ่ือขอข้ึนทะเบียน
เปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดอยูแลว ดังนั้นเกณฑฯ การรับรองปริญญาฯ นี้จึงสงผลใหสถาบัน
ตองบริหารสถาบันภายใตภาวะกดดันของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
เกินจําเปน สถาบันขาดอิสระและเอกภาพในการดําเนินงาน และเปนการเพิ่มภาระที่ไมจําเปนตอสถาบัน 
(Mdn = 3, Mo = 5, IMdn-MoI = 2, IQR = 3) ขอที่ 7 การประกาศใชเกณฑฯ แสดงถึงความไมเชื่อมั่น
ของสภาวิชาชีพกายภาพบําบัดตอการดําเนินงานของสถาบันซึ่งถูกกํากับโดยสภามหาวิทยาลัยและระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนกระบวนการสอบเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดซึ่งดําเนินการโดยสภากายภาพบําบัดเอง สงผลใหสถาบัน
ขาดความเชื่อมั่นในการพัฒนาสถาบันฯ ตามมาตรฐานที่สภากายภาพบําบัดกําหนด (Mdn = 3, Mo = 
4, IMdn-MoI = 1, IQR = 2)  

ขอที่ 9 เกณฑฯ อาจสงผลเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสถาบันที่มีมาตรฐานต่ํากวา
เกณฑฯ แตมหาวิทยาลัยไมเห็นความสําคัญ ไมใหการสนับสนุน และผลักภาระใหสถาบันบริหารจัดการ
เอง (Mdn = 2, Mo = 2, IMdn-MoI = 0, IQR = 2) ขอที่ 12 การที่กระบวนการพัฒนาเกณฑฯ กอน
ประกาศใชใหทุกสถาบันที่เปดดําเนินการอยูกอนและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมอยางตอเนื่องสงผลให
สถาบันมีการวางแผนเตรียมตัวใหมีคุณสมบัติตามเกณฑฯ เพื่อรับการประเมิน (Mdn = 4, Mo = 5, 
IMdn-MoI = 1, IQR = 2) ขอที่ 13 แมวาสถาบันที่เปดดําเนินการอยูกอนจะมีสวนรวมในการกําหนด
เกณฑฯ แตในขั้นตอนการพัฒนารายละเอียดของเกณฑฯ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอด สงผลใหการ
คาดการณและวางแผนเพื่อการพัฒนาของสถาบันขาดความชัดเจน ตลอดจนสถาบันสูญเสียงบประมาณ
ในการเตรียมความพรอมและพัฒนาสถาบันตามเกณฑฯ ที่ไมถูกกําหนด (Mdn = 3, Mo = 2, IMdn-
MoI = 1, IQR = 2) ขอที่ 15 การที่กระบวนการขอรับรองสถาบันฯ พิจารณาจากผลการดําเนินงาน 1 ป
การศึกษาที่ผานมาของสถาบัน ทําใหสถาบันที่ไดรับการพิจารณาไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการ
แกไข ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กําหนด ไมสามารถดําเนินการแกไขไดเนื่องจากเปนผลการดําเนินงาน
ที่ผานไปแลว (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 2) ขอที่ 16 การไมรับรองโดยมีเงื่อนไขให
สถาบันดําเนินการแกไข ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กําหนด สถาบันตองงดรับนักศึกษาในปการศึกษา
ถัดไปจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง ซึ่งสถาบันเหลานั้นตองเสนอผลการดําเนินงาน 1 ป
การศึกษาที่ปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑแลว ภายหลังจากทราบผลการพิจารณา ดังนั้นสถาบันเหลานั้น
จึงไดรับผลกระทบเชนเดียวกับการไมรับรอง คือ ไมสามารถรับนักศึกษาได ดังนั้นการไมรับรองโดยมี
เงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไข ปรับปรุง ภายในระยะเวลาที่กําหนดนั้น หากกําหนดระยะเวลาให
สถาบันเปดรับนักศึกษาไดอีกจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง เชน ใหสถาบันเปดรับนักศึกษา
ไดอีก 1 ปการศึกษาถัดไปและหลังจากนั้นไมสามารถรับนักศึกษาไดจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการ
รับรอง จะสงผลตอการพัฒนาสถาบันเหลานั้นโดยเกิดผลกระทบดานลบนอยลง (Mdn = 4, Mo = 3, 
IMdn-MoI = 1, IQR = 2) ขอที่ 18 การกําหนดคะแนนของเกณฑฯ เพื่อการพัฒนาไมมีหลักการให
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คะแนนอยางละเอียด แตเปนการใหคะแนนแบบ all or none สงผลใหการวางแผนเพื่อการพัฒนา
คุณสมบัติและการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภากายภาพบําบัดกําหนด
ขาดแนวทางที่ชัดเจน (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 2)  

ขอท่ี 22 การที่เกณฑฯ กําหนดสาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก ไดแก สาขาวิชา
กายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครงราง หรือสาขากายภาพบําบัดระบบประสาท หรือสาขา
กายภาพบําบัดระบบการไหลเวียนเลือดและการหายใจ หรือสาขากายภาพบําบัดทางพัฒนาการการ
เคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของในเด็ก สงผลกระตุนใหสถาบันมีการบริหารงานโดยแบงโครงสราง
ตามแขนงวิชา เพื่อเตรียมความพรอมใหสถาบันที่เปนสวนหนึ่งของคณะสามารถพัฒนาสถาบันตอไปเปน
คณะในอนาคตได (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 2) 

2. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน จํานวน 47 ประเด็น ดังตารางที่ 9 พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลองกัน จํานวน 35 ประเด็น โดยเปนความคิดเห็นระดับมากถึงมากที่สุด จํานวน 25 ประเด็น 
ระดับปานกลาง จํานวน 9 ประเด็น และระดับนอยถึงนอยที่สุด จํานวน 1 ประเด็น และผูเชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นไมสอดคลองกัน จํานวน 12 ประเด็น   
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 2) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

34 การที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรมีรายละเอียดชัดเจน ทําให
สถาบันมีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานท่ีสภากายภาพบําบัดกําหนด 

4 5 1 1 4 5 มาก สอดคลอง 

35 การขอความเห็นชอบหลักสูตรจากสภากายภาพบําบัดตามเกณฑ
ฯ นี้ สถาบันตองยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรลวงหนากอนถึง
กําหนดการเปดรับนักศึกษาไมนอยกวา 180 วัน โดยหลักสูตร
ตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยของสถาบันแลว 
อยางไรก็ตามโดยทั่วไประยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรจน
ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใชระยะเวลาประมาณ 
1 ป ดังนั้นสถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลวจึงตองเริ่มดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรในชวงปที่ 4 ของการใชหลักสูตรซึ่งยังไมมีผล
การประเมินเกี่ยวกับบัณฑิต สงผลใหการปรับปรุงหลักสูตรขาดมี
ประสิทธิภาพและไดหลักสูตรที่ไมทันสมัย 

3 4 1 1 3 4 ปานกลาง สอดคลอง 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 
ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

36 เนื่องจากการขอความเห็นชอบหลักสูตรดําเนินการกอนใชหลักสูตร 
ดังนั้นการที่ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรมีได 3 รูปแบบ 
ไดแก เห็นชอบ ไมเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไข
ปรับปรุงหลักสูตร และไมเห็นชอบ ทําใหสถาบันสามารถปรับปรุง 
แกไข หลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานที่สภากายภาพบําบัดแจงจาก
ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรได 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 

37 การที่ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรแบบไมเห็นชอบ
โดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตร 
กําหนดใหสถาบันเสนอขอความเห็นชอบใหมไดภายใน 90 วัน 
อาจทําใหสถาบันไมสามารถดําเนินการไดทัน เนื่องจากการแกไข
หลักสูตรที่ผานการพิจารณาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยแลว
ตองเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหมซึ่งมีหลายขั้นตอน และ
แตละขั้นตอนตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ 

4 4 0 1.5 2.5 4 มาก สอดคลอง 

38 จํานวนชั่วโมงของเนื้อหาหรือสาระวิชาที่สําคัญในหลักสูตรที่
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนด มีจํานวนชั่วโมงมากเกินไป 
(563 ชั่วโมง จากจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 
84 หนวยกิต) สงผลใหสถาบันมีสัดสวนจํานวนชั่วโมงที่เหลือเพื่อ
การจัดหลักสูตรใหมีอัตลักษณ เอกลักษณ ตลอดจนตอบสนอง
ตอวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยไมเพียงพอ 

3 3 0 2 2 4 ปานกลาง ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 
ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

39 การที่เกณฑฯ กําหนดคุณสมบัติความรูพื้นฐานของผู เขารับ
การศึกษาเปนดานวิทยาศาสตรและคณติศาสตร โดยไมอนุโลมให
ผูเขารับการศึกษาที่ความรูพื้นฐานเปนสายอื่นแตไดรับการปรับ
พื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพิ่มเติมกอนเริ่ม
การศึกษาในหลักสูตรใหเขาศึกษาได สงผลจํากัดการเปดโอกาส
ของสถาบัน และจํากัดโอกาสการพัฒนานักศึกษาที่มีพื้นฐานดาน
ศิลปะซึ่งเปนพื้นฐานที่สามารถสงเสริมวิชาชีพกายภาพบําบัดได
อีกดานหนึ่ง เชน การออกแบบอุปกรณสําหรับผูปวย ศิลปะ
บําบัดสําหรับผูปวย เปนตน 

3 3 0 1 3 4 ปานกลาง สอดคลอง 

40 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาตางคณะหรือตางสาขาจะตอง
ผานการประเมินเจตคติตอวิชาชีพ สงผลใหสถาบันไดรับปจจัย
นําเขาคือนักศึกษาท่ีมีคุณภาพซึ่งจะทําใหสถาบันจัดการเรยีนการ
สอนไดงาย และไดผลผลิตคือบัณฑิตกายภาพบําบัดที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภากายภาพบําบัดกําหนด 

4 5 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 

41 การที่เกณฑฯ กําหนดใหหลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 
8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา และไมเกิน 16 ภาค
การศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา สงผลจํากัดการพัฒนาการศึกษา
รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต (ไมกําหนดระยะเวลาในการศึกษา) 

2 2 0 1.5 2 3.5 นอย สอดคลอง 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 
ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

42 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองได
แตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันสามารถกําหนดแนว
ทางการประเมินผลชัดเจนตามมาตฐานที่สภากายภาพบําบัด
กําหนด 

4 4 0 1.5 3 4.5 มาก สอดคลอง 

43 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองได
แตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันตองพัฒนาระบบกํากับ
ติดตามนักศึกษาเฉพาะรายที่มีผลการเรียนต่ําในรายวิชาดังกลาว
ระหวางภาคการศึกษา และจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
แผนการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนรูของนักศึกษาเฉพาะราย
เหลานั้น 

4 4 0 0.5 4 4.5 มาก สอดคลอง 

44 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองได
แตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันตองมีระบบอาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดการแผนการศึกษา
สําหรับนักศึกษาเฉพาะราย 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 

          



 
 

 
 

185
 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 
ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

45 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองได
แตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด ทําใหอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา
เพิ่มขึ้น และมีนักศึกษาท่ีไมสามารถเรียนตามแผนการศึกษาปกติ
ที่กําหนดในหลักสูตรได (มีนักศึกษาตกคางแตละชั้นป) สงผลตอ
การคาดการณการรับนักศึกษาใหมของสถาบัน 

3 3 0 1.5 2 3.5 ปานกลาง สอดคลอง 

46 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองได
แตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดาน
วิชาชีพกายภาพบําบัดสงผลกระทบดานลบตอสถาบัน โดยเฉพาะ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อาจสงผลใหสถาบันลด
มาตรฐานการประเมินผลการศึกษาซึ่งจะกระทบตอคุณภาพของ
บัณฑิตและนักวิชาชีพกายภาพบําบัดตอไป 

3 2 1 2 2 4 ปานกลาง ไมสอดคลอง 

47 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนตองมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลให
สถาบันมีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนไดสอดคลอง
กับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากผูบริหาร
จัดการหลักสูตร และผู สอนมีพื้นฐานการเปนนักวิชาชีพ
กายภาพบําบัด เชนเดียวกับผลผลิตของหลักสูตร 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 
ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

48 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนตองมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น อาจารยตองมี
การศึกษาตอเนื่องดานกายภาพบําบัดเพื่อตออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลดีตอการเรียนการสอนดวย
ความรูที่เปนปจจุบันและทันสมัย อยางไรก็ตามสถาบันควรมี
ระบบกํากับติดตามใหอาจารยนําผลการฝกอบรมหรือการศึกษา
ตอเนื่องนั้นมาใชในการปฏิบัติงาน 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 

49 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร
และอาจารยผูสอนอาจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก
ทางดานกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันมีการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอนไดสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากผูบริหารหลักสูตรและผูสอนมี
การศึกษาระดับหลังปริญญาดานวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยตรง 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 
ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

50 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร
อาจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกทางดานวิทยาศาตร
สุขภาพ หรือสาขาอื่น (นอกเหนือจากทางดานกายภาพบําบัด
หรือวิทยาศาตรสุขภาพ) ดังนั้นการศึกษาระดับหลังปริญญาของ
อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสตูร อาจไมจําเพาะตอวิชาชีพ
กายภาพบําบัด จึงอาจไมส งผลดีตอการบริหารหลักสูตร
กายภาพบําบัดใหสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

3 4 1 2 2 4 ปานกลาง ไมสอดคลอง 

51 การที่เกณฑฯ ไมอนุโลมใหสถาบันมีอาจารยผูสอนที่มีใบประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่วุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาโทได
นั้น สงผลดานลบตอการบรหิารหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการ
สอน เนื่องจากวิชาชีพกายภาพบําบัดเปนวิชาชีพที่ตองฝกปฏิบัติ 
ซึ่งการมีผูสอนที่มีทักษะและประสบการณดานคลินิกหรือการ
ปฏิบัติงานในสถานการณจริงสูงจะเปนผลดีตอการจัดการจัดการ
เรียนการสอนทางดานกายภาพบําบัด อยางไรก็ตามผูมีทักษะ
และประสบการณดังกลาวอาจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด (ปริญญาตรี) เทานั้น 

3 3 0 1.5 3 4.5 ปานกลาง สอดคลอง 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 
ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

52 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร
ทุกคนตองมีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอย
กวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตกรณี) แตไมจําเพาะวาตองเปน
ประสบการณสอนหลักสูตรกายภาพบําบัดเทานั้น ไมสงผลดาน
บวกตอการบริหารหลักสูตรกายภาพบําบัดใหสอดคลองกับการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากการสอนใน
ระดับปริญญาวิชาชีพมีความจําเพาะตอวิชาชีพนั้นๆ 

4 4 0 1 3 4 มาก สอดคลอง 

53 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนอาจารยกายภาพบําบัดประจํา
หลักสูตร  ที่มีประสบการณการเปนอาจารยประจําหลักสูตรหรือ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกายภาพบําบัดนั้น อาจไมสงผลดี
ตอการบริหารหลักสูตรกายภาพบําบัดใหสอดคลองกับการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพ เนื่องจากการบริหารหลักสูตรระดับปริญญา
วิชาชีพนั้นมีความจําเพาะตอวิชาชีพนั้นๆ 

4 4 0 1 3 4 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 
ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

54 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร
ตองมีความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร
ซึ่ ง เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการบริหารจัดการหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพ เชน อาจารยตองผานการอบรมหรือมีวุฒิการศึกษา
ดานหลักการศึกษาหรือการบริหารจัดการหลักสูตร นั้น สงผลให
สถาบันไมสามารถบริหารจัดการหลักสูตรไหมีประสิทธิภาพไดอยาง
เต็มที่ 

4 4 0 1 3 4 มาก สอดคลอง 

55 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
สอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป 
(แลวแตวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก) เปนการลด
ปญหาการปรับตัวของอาจารยในชวงปแรกของการสอน สงผลให
สถาบันจัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4 5 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 

56 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
สอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป 
(แลวแตวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก) อยางไรก็ตาม
อาจไมใชประสบการณสอนระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
ก็ได อาจไมเปนผลดีตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนเนื่ องจาก การสอนระดับปริญญาวิชาชีพนั้นมี
ความจําเพาะกับแตละวิชาชีพ 

3 4 1 1.5 2.5 4 ปานกลาง สอดคลอง 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 
ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

57 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร 
และอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอย
กวา 1 ป สงผลใหสถาบันบริหารจัดการหลักสูตรและจัดการ
เ รี ยนการสอน เพื่ อผลิ ตนั ก วิ ช าชีพกายภาพบํ าบั ด ได มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผูดําเนินการหลักสูตรและผูสอนเปนนัก
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่เคยปฏิบัติงานในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดเชนเดียวกับผลผลิตที่ตองการผลิต 

4 5 1 1 4 5 มาก สอดคลอง 

58 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร 
และอาจารยผูสอน ที่ทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอย
กวา 1 ป แตไมกําหนดวิธีการนับระยะเวลาของประสบการณที่
ชัดเจน เชน ระยะเวลาเริ่มตนถึงสิ้นสดุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตอ
วัน รูปแบบการปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือบางเวลา หรือความถี่ใน
การปฏิบัติงาน อาจไมสงผลดานบวกอยางเต็มที่ตอการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทางดานกายภาพบําบัด 

4 4 0 1 3 4 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 
ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

59 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบั ติ ง านทางคลินิ กกายภาพบํ าบั ดหรื อปฏิบั ติ งานใน
สถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่
ตนเปนผู สอน ส งผลใหสถาบันจัดการ เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เนื่องจาก
อาจารยมีทักษะทางคลินิกจําเพาะตอสาขาที่สอน 

5 5 0 2 3 5 มากที่สุด ไมสอดคลอง 

60 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบั ติ ง านทางคลินิ กกายภาพบํ าบั ดหรื อปฏิบั ติ งานใน
สถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่
ตนเปนผูสอน ไดแก สาขาวิชากายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อ
และโครงราง หรือสาขากายภาพบําบัดระบบประสาท หรือสาขา
กายภาพบําบัดระบบการไหลเวียนเลือดและการหายใจ หรือ
สาขากายภาพบําบัดทางพัฒนาการการเคลือ่นไหวและภาวะอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของในเด็ก สงผลจํากัดการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัด
ดานอื่นๆ ของสถาบัน อาทิ ผูสูงอายุ กายภาพบําบัดชุมชน การย
ศาสตร กายภาพบําบัดทางการกีฬา เปนตน 

4 4 0 1.5 2.5 4 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 
ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

61 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดใหอาจารยผูสอนตองมีความรูเกี่ยวกับ
หลักการศึกษา การสอน หรือการประเมินผล ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ที่จะทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เชน อาจารย
ตองผานการอบรมหรือมีวุฒิการศึกษาดานการสอนหรือการ
ประเมินผลนั้น สงผลใหสถาบันไมสามารถจัดและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพไดอยางเต็มที ่

4 3 1 1.5 3 4.5 มาก สอดคลอง 

62 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแต
ละรายวิชาหรือในหลักสูตร อาจสงผลใหบางสถาบันไมเพิ่ม
อาจารยประจําใหเพียงพอ เนื่องจากการจางอาจารยพิเศษมี
ตนทุนต่ํากวา จึงสงผลเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ 

3 3 0 2 2 4 ปานกลาง ไมสอดคลอง 

63 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแต
ละรายวิชาหรือในหลักสูตร อาจสงผลใหบางสถาบันใชอาจารย
พิเศษเปนผูสอนหลักในรายวิชาดานวิชาชีพซึ่งผูสอนควรเปน
อาจารยประจําเพื่อสามารถใหคําปรึกษานอกช้ันเรียนหรือใหการ
สอนเสริมไดนั้น จึงสงผลเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ 

3 5 2 2 2.5 4.5 ปานกลาง ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 
ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

64 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสาถาบันตองมีบุคคลากรสายสนับสนุน
ดานวิชาการและการศึกษาประจําหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางนอย 1 คนที่รับผิดชอบดาน
บริหารจัดการและการดําเนินงานของหลักสูตร สงผลใหสถาบัน
จัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมี
บุคคลากรที่ชวยในการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

4 4 0 1.5 3.5 5 มาก สอดคลอง 

65 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันตองมีบุคคลากรสายสนับสนุนดาน
วิชาการและการศึกษา โดยไมกําหนดสัดสวนกับจํานวนนิสิตอาจไม
สงผลใหสถาบันการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพได เนื่องจากแตละสถาบันมีจํานวนนักศึกษาแตกตาง
กัน ความจําเปนของการมีบุคคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการและ
การศึกษาในการจัดการเรียนการสอนจึงแตกตางกัน 

3 3 0 1 3 4 ปานกลาง สอดคลอง 

66 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนซึ่งคิดจาก
ชั่วโมงปฏิบัติงานจริง สงผลจํากัดการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบใหม  เชน การจัดการเรียนการสอนตามหลัก 
education 3.0 active learning หรือ PBL ของใหสถาบัน 

3 2 1 2 2 4 ปานกลาง ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 
ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

67 การที่ เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไม
ควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรู
เฉพาะดานกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอน
รายวิชาปฏิบัติการที่มีคุณภาพตามมาตฐาน เนื่องจากรายวิชา
ปฏิบัติของหลักสูตรกายภาพบําบัดตองการผลลัพธคือนักศึกษา
ปฏิบัติไดจริง ดังนั้นจึงตองการจํานวนอาจารยผูสอนปฏิบัติที่
เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาในชั้นเรียน เพื่อใหนักศึกษาเรียนรู
และปฏิบัติไดภายในกําหนดเวลาของรายวิชาในหลักสูตร 

4 4 0 1.5 3.5 5 มาก สอดคลอง 

68 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษา
ไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชา
ความรู เฉพาะดานกายภาพบําบัด ทําใหสถาบันที่มีจํานวน
อาจารยจํากัด ตองมีการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน
ในแตละภาคการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูง เพื่อใหสามารถ
จัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ (ซึ่งเปนรายวิชาสวนใหญของ
หลักสูตร) ใหเปนไปตามเกณฑฯ ภายใตขอจํากัดของจํานวน
อาจารย 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 
ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

69 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษา
ไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชา
ความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันที่มีจํานวน
อาจารยจํากัด อาจารยแตละคนตองสอนหลายวิชาซึ่งอาจไม
จําเพาะกับสาขาท่ีเชี่ยวชาญ ทําใหการสอนขาดประสิทธิภาพ 

3 3 0 1.5 2.5 4 ปานกลาง สอดคลอง 

70 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตร
เต็มเวลาหรือนักกายภาพบําบัดที่เปนบุคลากรของสถาบันนั้นหรือ
อาจารยพิเศษที่มีคําสั่งแตงตั้งในการสอนฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาไมควรเกิน 1:6 น้ัน สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝก
ปฏิบัติงานในสถาณการณจริงไดมีประสิทธิภาพ 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 

71 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีสัดสวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผูที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 20 สงผลใหอาจารยประจําจะไดรับการพัฒนาเพื่อใหไดรับ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ ซึ่ง
จะทําใหจัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 
ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

72 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีสัดสวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผูที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 20 สงผลใหสถาบันอาจมีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดาน
วิชาการและการวิจัยมากขึน้แตมีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดาน
คลินิกนอยลง 

3 3 0 0 3 3 ปานกลาง สอดคลอง 

73 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีแผนและงบประมาณให
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาทุก
ปงบประมาณ สงผลใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมี
ความรูที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ แตสถาบันควรมีระบบกํากับ
ติดตามการนําผลการรับการพัฒนาทุกปไปใชในการปฏิบัติงาน 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 

74 การที่เกณฑฯ กําหนดรายละเอียดขององคประกอบการจัดการ
เรียนการสอนที่ชัดเจน โดยเปนเกณฑเพื่อการพัฒนาทุกขอนั้น 
สงผลใหสถาบันตองพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีระบบ
และกลไกลที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ Deming cycle 
(PDCA) 

4 4 0 1.5 3 4.5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 
ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

75 การที่เกณฑฯ กําหนดรายละเอียดขององคประกอบการฝกงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณ
จริงที่ละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันมีแนวทางที่ชัดเจนใน
การพัฒนาการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝก
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดมาตรฐานสูงขึ้น 

4 4 0 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 

76 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณ
จริงโดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารย
ผูสอนในหลักสูตรจากสถาบันนั้น สงผลใหสถาบันมีขอมูล
ปอนกลับเชิงลึกจากแหลงฝกเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 

77 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณ
จริง โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารย
ผูสอนในหลักสูตรจากสถาบันนั้น โดยไมกําหนดสัดสวนรายวิชา 
ความถี่ หรือรูปแบบของการนิเทศที่ตองดําเนินการ อาจสงให
สถาบันขาดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนในการดําเนินการใหมี
มาตรฐานสูงขึ้น 

3 3 0 2 2 4 ปานกลาง ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 
ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

78 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรจัดใหอาจารยผูฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง
ไดรับการพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพกายภาพบําบัดอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง สงผลใหสถาบันไดพัฒนาอาจารยผูฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินิกใหมีมาตรฐานตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่สถาบัน
กําหนด 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 

79 การที่ เกณฑฯ ไมกําหนดใหสถาบันตองจัดใหอาจารยผูฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริงไดรับการเตรียมความพรอมหรือพัฒนาความรูที่
เกี่ยวของกับการสอน หรือการประเมินผล อาจไมสงผลดีตอการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยาง
เต็มที ่

4 3 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 

80 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่
สถาบันควรจัดใหมีการพัฒนาความรู ดังนั้นอาจารยฯ บางสวน
ของสถาบันอาจไมไดรับการพัฒนา ซึ่งไมสงผลดีตอการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

3 4 1 1 3 4 ปานกลาง สอดคลอง 



199 
 

 
 

2.1 จากตารางที่ 5 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นมากถึงมากที่สุด 
จํานวน  25 ประเด็น ไดแก   

ขอที่ 34 การที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรมีรายละเอียดชัดเจน ทําใหสถาบันมี
แนวทางที่ชัดเจนในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานที่สภากายภาพบําบัดกําหนด (Mdn = 
4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 1) ขอที่ 36 เนื่องจากการขอความเห็นชอบหลักสูตรดําเนินการกอน
ใชหลักสูตร ดังนั้นการที่ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรมีได 3 รูปแบบ ไดแก เห็นชอบ ไม
เห็นชอบโดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตร และไมเห็นชอบ ทําใหสถาบัน
สามารถปรับปรุง แกไข หลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานที่สภากายภาพบําบัดแจงจากผลการพิจารณา
ใหความเห็นชอบหลักสูตรได (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 37 การที่ผลการ
พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรแบบไมเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไขปรับปรุง
หลักสูตร กําหนดใหสถาบันเสนอขอความเห็นชอบใหมไดภายใน 90 วัน อาจทําใหสถาบันไมสามารถ
ดําเนินการไดทัน เนื่องจากการแกไขหลักสูตรที่ผานการพิจารณาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยแลวตอง
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหมซึ่งมีหลายขั้นตอน และแตละขั้นตอนตองใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการ (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5)  

ขอที่ 42 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไมต่ํา
กวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันสามารถ
กําหนดแนวทางการประเมินผลชัดเจนตามมาตฐานที่สภากายภาพบําบัดกําหนด (Mdn = 4, Mo = 4, 
IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ขอที่ 43 และสงผลใหสถาบันตองพัฒนาระบบกํากับติดตามนักศึกษา
เฉพาะรายที่มีผลการเรียนต่ําในรายวิชาดังกลาวระหวางภาคการศึกษา และจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนแผนการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนรูของนักศึกษาเฉพาะรายเหลานั้น (Mdn = 4, Mo = 4, 
IMdn-MoI = 0, IQR = 0.5) ขอที่ 44 และสงผลใหสถาบันตองมีระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อจัดการแผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเฉพาะราย (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 
0, IQR = 1)  

ขอที่ 47 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนตอง
มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันมีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนได
สอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากผูบริหารจัดการหลักสูตร และผูสอนมี
พื้นฐานการเปนนักวิชาชีพกายภาพบําบัด เชนเดียวกับผลผลิตของหลักสูตร (Mdn = 5, Mo = 5, 
IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 48 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน
ตองมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น อาจารยตองมีการศึกษาตอเนื่องดานกายภาพบําบัดเพื่อตอ
อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลดีตอการเรียนการสอนดวยความรูที่เปนปจจุบัน
และทันสมัย อยางไรก็ตามสถาบันควรมีระบบกํากับติดตามใหอาจารยนําผลการฝกอบรมหรือการศึกษา
ตอเนื่องนั้นมาใชในการปฏิบัติงาน (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 49 การที่
เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนอาจมีวุฒิการศึกษาระดับ
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ปริญญาโทหรือเอกทางดานกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันมีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
ไดสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากผูบริหารหลักสูตรและผูสอนมี
การศึกษาระดับหลังปริญญาดานวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยตรง (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, 
IQR = 1) ขอท่ี 52 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรทุกคนตองมี
ประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตกรณี) แตไมจําเพาะวา
ตองเปนประสบการณสอนหลักสูตรกายภาพบําบัดเทานั้น ไมสงผลดานบวกตอการบริหารหลักสูตร
กายภาพบําบัดใหสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากการสอนในระดับ
ปริญญาวิชาชีพมีความจําเพาะตอวิชาชีพนั้นๆ (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 53 
การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร  ที่มีประสบการณการเปน
อาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกายภาพบําบัดนั้น อาจไมสงผลดีตอการ
บริหารหลักสูตรกายภาพบําบัดใหสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เนื่องจากการบริหาร
หลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพนั้นมีความจําเพาะตอวิชาชีพนั้นๆ (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, 
IQR = 1) ขอที่ 54 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรตองมีความรู
เกี่ยวกับหลักการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตรซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการบริหารจัดการ
หลักสูตรมีประสิทธิภาพ เชน อาจารยตองผานการอบรมหรือมีวุฒิการศึกษาดานหลักการศึกษาหรือการ
บริหารจัดการหลักสูตร นั้น สงผลใหสถาบันไมสามารถบริหารจัดการหลักสูตรไหมีประสิทธิภาพไดอยาง
เต็มที่  (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 58 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ที่ทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป แตไมกําหนดวิธีการนับระยะเวลาของ
ประสบการณที่ชัดเจน เชน ระยะเวลาเริ่มตนถึงสิ้นสุด ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตอวัน รูปแบบการ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือบางเวลา หรือความถี่ในการปฏิบัติงาน อาจไมสงผลดานบวกอยางเต็มที่ตอการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทางดานกายภาพบําบัด (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI 
= 0, IQR = 1) ขอที่ 60 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักท่ี
ตนเปนผูสอน ไดแก สาขาวิชากายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครงราง หรือสาขากายภาพบําบัด
ระบบประสาท หรือสาขากายภาพบําบัดระบบการไหลเวียนเลือดและการหายใจ หรือสาขา
กายภาพบําบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในเด็ก สงผลจํากัดการพัฒนา
วิชาชีพกายภาพบําบัดดานอื่นๆ ของสถาบัน อาทิ ผูสูงอายุ กายภาพบําบัดชุมชน การยศาสตร 
กายภาพบําบัดทางการกีฬา เปนตน (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ขอที่ 61 การที่
เกณฑฯ ไมกําหนดใหอาจารยผูสอนตองมีความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษา การสอน หรือการประเมินผล 
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เชน อาจารยตองผานการอบรม
หรือมีวุฒิการศึกษาดานการสอนหรือการประเมินผลนั้น สงผลใหสถาบันไมสามารถจัดและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพไดอยางเต็มที ่(Mdn = 4, Mo = 3, IMdn-MoI = 1, IQR = 1.5)  

ขอท่ี 64 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสาถาบันตองมีบุคคลากรสายสนับสนุนดาน
วิชาการและการศึกษาประจําหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางนอย 1 คนที่
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รับผิดชอบดานบริหารจัดการและการดําเนินงานของหลักสูตร สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนไดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีบุคคลากรที่ชวยในการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5)  

ขอท่ี 67  การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตร
เต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุก
รายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ปฏิบัติการที่มีคุณภาพตามมาตฐาน เนื่องจากรายวิชาปฏิบัติของหลักสูตรกายภาพบําบัดตองการผลลัพธ
คือนักศึกษาปฏิบัติไดจริง ดังนั้นจึงตองการจํานวนอาจารยผูสอนปฏิบัติที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา
ในชั้นเรียน เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูและปฏิบัติไดภายในกําหนดเวลาของรายวิชาในหลักสูตร (Mdn = 4, 
Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ขอที่ 68 และทําใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัด ตองมีการ
บริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูง เพื่อใหสามารถ
จัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ (ซึ่งเปนรายวิชาสวนใหญของหลักสูตร) ใหเปนไปตามเกณฑฯ ภายใต
ขอจํากัดของจํานวนอาจารย (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 69 และสงผลให
สถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัด อาจารยแตละคนตองสอนหลายวิชาซึ่งอาจไมจําเพาะกับสาขาที่
เชี่ยวชาญ ทําใหการสอนขาดประสิทธิภาพ (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ขอที่ 70 
การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาหรือนักกายภาพบําบัดที่
เปนบุคลากรของสถาบันนั้นหรืออาจารยพิเศษที่มีคําสั่งแตงตั้งในการสอนฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาไมควรเกิน 1:6 นั้น 
สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝก
ปฏิบัติงานในสถาณการณจริงไดมีประสิทธิภาพ (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1)  

ขอที่ 71 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีสัดสวนอาจารยผูสอนในหลักสูตร
ที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 
มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 สงผลใหอาจารยประจําจะไดรับการพัฒนาเพื่อใหไดรับวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งจะทําใหจัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 73 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมี
แผนและงบประมาณใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาทุกปงบประมาณ สงผลให
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีความรูที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ แตสถาบันควรมีระบบกํากับติดตามการนําผลการรับการพัฒนาทุกปไป
ใชในการปฏิบัติงาน (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1)  

ขอที่ 74 การที่เกณฑฯ กําหนดรายละเอียดขององคประกอบการจัดการเรียนการ
สอนที่ชัดเจน โดยเปนเกณฑเพื่อการพัฒนาทุกขอนั้น สงผลใหสถาบันตองพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนใหมีระบบและกลไกลที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ Deming cycle (PDCA) (Mdn = 4, Mo = 4, 
IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ขอที่ 76 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงโดยอาจารยกายภาพบําบัดประจํา
หลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรจากสถาบันนั้น สงผลใหสถาบันมีขอมูลปอนกลับเชิงลึกจาก
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แหลงฝกเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-
MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 78 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรจัดใหอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงไดรับการพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพกายภาพบําบัดอยางนอยปละ 1 ครั้ง สงผลใหสถาบันไดพัฒนาอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
ใหมีมาตรฐานตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่สถาบันกําหนด (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, 
IQR = 1)  

2.2 จากตารางที่ 5 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน ที่ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นปานกลาง 
จํานวน  9 ประเด็น ไดแก   

ขอท่ี 35 การขอความเห็นชอบหลักสูตรจากสภากายภาพบําบัดตามเกณฑฯ นี้ 
สถาบันตองยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรลวงหนากอนถึงกําหนดการเปดรับนักศึกษาไมนอยกวา 180 
วัน โดยหลักสูตรตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยของสถาบันแลว อยางไรก็ตามโดยทั่วไป
ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรจนไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใชระยะเวลาประมาณ 1 
ป ดังนั้นสถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลวจึงตองเริ่มดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในชวงปที่ 4 ของการใช
หลักสูตรซึ่งยังไมมีผลการประเมินเกี่ยวกับบัณฑิต สงผลใหการปรับปรุงหลักสูตรขาดมีประสิทธิภาพและ
ไดหลักสูตรที่ไมทันสมัย (Mdn = 3, Mo = 4, IMdn-MoI = 1, IQR = 1) 

ขอท่ี 39 การที่เกณฑฯ กําหนดคุณสมบัติความรูพื้นฐานของผูเขารับการศึกษา
เปนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยไมอนุโลมใหผูเขารับการศึกษาที่ความรูพื้นฐานเปนสายอื่นแต
ไดรับการปรับพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพิ่มเติมกอนเริ่มการศึกษาในหลักสูตรให
เขาศึกษาได สงผลจํากัดการเปดโอกาสของสถาบัน และจํากัดโอกาสการพัฒนานักศึกษาที่มีพื้นฐานดาน
ศิลปะซ่ึงเปนพื้นฐานที่สามารถสงเสริมวิชาชีพกายภาพบําบัดไดอีกดานหนึ่ง เชน การออกแบบอุปกรณ
สําหรับผูปวย ศิลปะบําบัดสําหรับผูปวย เปนตน (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 
45 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุม
วิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพกายภาพบําบัด ทําใหอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาเพิ่มขึ้น และมี
นักศึกษาที่ไมสามารถเรียนตามแผนการศึกษาปกติที่กําหนดในหลักสูตรได (มีนักศึกษาตกคางแตละชั้น
ป) สงผลตอการคาดการณการรับนักศึกษาใหมของสถาบัน (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR 
= 1.5)  

ขอที่ 51 การที่เกณฑฯ ไมอนุโลมใหสถาบันมีอาจารยผูสอนที่มีใบประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่วุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาโทไดนั้น สงผลดานลบตอการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากวิชาชีพกายภาพบําบัดเปนวิชาชีพท่ีตองฝกปฏิบัติ ซึ่ง
การมีผูสอนที่มีทักษะและประสบการณดานคลินิกหรือการปฏิบัติงานในสถานการณจริงสูงจะเปนผลดี
ตอการจัดการจัดการเรียนการสอนทางดานกายภาพบําบัด อยางไรก็ตามผูมีทักษะและประสบการณ
ดังกลาวอาจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด (ปริญญาตรี) เทานั้น (Mdn = 3, Mo 
= 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5)  ขอที่ 56 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมี
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ประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทหรือเอก) อยางไรก็ตามอาจไมใชประสบการณสอนระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดก็ได 
อาจไมเปนผลดีตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเนื่องจาก การสอนระดับปริญญา
วิชาชีพนั้นมีความจําเพาะกับแตละวิชาชีพ (Mdn = 3, Mo = 4, IMdn-MoI = 1, IQR = 1.5)  

ขอที่ 65 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันตองมีบุคคลากรสายสนับสนุนดาน
วิชาการและการศึกษา โดยไมกําหนดสัดสวนกับจํานวนนิสิตอาจไมสงผลใหสถาบันการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพได เนื่องจากแตละสถาบันมีจํานวนนักศึกษาแตกตางกัน 
ความจําเปนของการมีบุคคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการและการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนจึง
แตกตางกัน (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1)  

ขอที่ 72 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีสัดสวนอาจารยผูสอนในหลักสูตร
ที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 
มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 สงผลใหสถาบันอาจมีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานวิชาการและการ
วิจัยมากขึ้นแตมีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานคลินิกนอยลง (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, 
IQR = 0)  

ขอที่ 80 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่สถาบันควรจัดใหมีการพัฒนาความรู ดังนั้น
อาจารยฯ บางสวนของสถาบันอาจไมไดรับการพัฒนา ซึ่งไมสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน (Mdn = 3, Mo = 4, IMdn-MoI = 1, IQR = 1)  

2.3 จากตารางที่ 5 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นนอยถึงนอยที่สุด 
จํานวน  1 ประเด็น คือ ขอที่ 41 การที่เกณฑฯ กําหนดใหหลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 
ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา และไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา สงผล
จํากัดการพัฒนาการศึกษารูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต (ไมกําหนดระยะเวลาในการศึกษา) (Mdn = 2, 
Mo = 2, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5)  

2.4 จากตารางที่ 5 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน จํานวน  12 ประเด็น ไดแก   

ขอที่ 38 จํานวนชั่วโมงของเนื้อหาหรือสาระวิชาที่สําคัญในหลักสูตรที่เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรกําหนด มีจํานวนชั่วโมงมากเกินไป (563 ชั่วโมง จากจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะไมนอยกวา 84 หนวยกิต) สงผลใหสถาบันมีสัดสวนจํานวนชั่วโมงที่เหลือเพื่อการจัดหลักสูตรให
มีอัตลักษณ เอกลักษณ ตลอดจนตอบสนองตอวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยไมเพียงพอ (Mdn 
= 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 2)  

ขอที่ 40 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาตางคณะหรือตางสาขาจะตองผานการ
ประเมินเจตคติตอวิชาชีพ สงผลใหสถาบันไดรับปจจัยนําเขาคือนักศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งจะทําใหสถาบัน
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จัดการเรียนการสอนไดงาย และไดผลผลิตคือบัณฑิตกายภาพบําบัดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพท่ี
สภากายภาพบําบัดกําหนด (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 2) ขอที่ 46 การที่เกณฑฯ 
กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะ
ดานวิชาชีพกายภาพบําบัดสงผลกระทบดานลบตอสถาบัน โดยเฉพาะการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน อาจสงผลใหสถาบันลดมาตรฐานการประเมินผลการศึกษาซึ่งจะกระทบตอคุณภาพของบัณฑิต
และนักวิชาชีพกายภาพบําบัดตอไป (Mdn = 3, Mo = 2, IMdn-MoI = 1, IQR = 2)  

ขอท่ี 50 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรอาจมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกทางดานวิทยาศาตรสุขภาพ หรือสาขาอื่น (นอกเหนือจาก
ทางดานกายภาพบําบัดหรือวิทยาศาสตรสุขภาพ) ดังนั้นการศึกษาระดับหลังปริญญาของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตร อาจไมจําเพาะตอวิชาชีพกายภาพบําบัด จึงอาจไมสงผลดีตอการบริหาร
หลักสูตรกายภาพบําบัดใหสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด (Mdn = 3, Mo = 
4, IMdn-MoI = 1, IQR = 2) ขอที่ 55 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
สอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ
เอก) เปนการลดปญหาการปรับตัวของอาจารยในชวงปแรกของการสอน สงผลใหสถาบันจัดการเรียน
การสอนไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 2) ขอที่ 59 การที่เกณฑ
ฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงาน
ในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน สงผลใหสถาบันจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เนื่องจากอาจารยมีทักษะทาง
คลินิกจําเพาะตอสาขาที่สอน (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, IQR = 2) ขอที่ 62 การที่เกณฑฯ 
ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแตละรายวิชาหรือในหลักสูตร อาจสงผลใหบางสถาบัน
ไมเพิ่มอาจารยประจําใหเพียงพอ เนื่องจากการจางอาจารยพิเศษมีตนทุนต่ํากวา จึงสงผลเปนอุปสรรค
ตอการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 2) ขอที่ 63 
การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแตละรายวิชาหรือในหลักสูตร อาจสงผล
ใหบางสถาบันใชอาจารยพิเศษเปนผูสอนหลักในรายวิชาดานวิชาชีพซ่ึงผูสอนควรเปนอาจารยประจํา
เพื่อสามารถใหคําปรึกษานอกชั้นเรียนหรือใหการสอนเสริมไดนั้น จึงสงผลเปนอุปสรรคตอการจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ (Mdn = 3, Mo = 5, IMdn-MoI = 2, IQR = 2)  

ขอที่ 66 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนซึ่งคิดจากชั่วโมงปฏิบัติงานจริง สงผลจํากัดการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม เชน การจัดการเรียนการสอนตามหลัก education 3.0 
active learning หรือ PBL ของใหสถาบัน (Mdn = 3, Mo = 2, IMdn-MoI = 1, IQR = 2)  

ขอที่ 75 การที่เกณฑฯ กําหนดรายละเอียดขององคประกอบการฝกงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่ละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันมี
แนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝกปฏิบัติงานเพื่อให
ไดมาตรฐานสูงขึ้น (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 2) ขอที่ 77 การที่เกณฑฯ กําหนดให
สถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง 
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โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรจากสถาบันนั้น โดยไมกําหนด
สัดสวนรายวิชา ความถี่ หรือรูปแบบของการนิเทศที่ตองดําเนินการ อาจสงใหสถาบันขาดแนวทางการ
พัฒนาที่ชัดเจนในการดําเนินการใหมีมาตรฐานสูงขึ้น (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 2) 
ขอที่ 79 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดใหสถาบันตองจัดใหอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด
หรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงไดรับการเตรียมความพรอมหรือพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับ
การสอน หรือการประเมินผล อาจไมสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพอยางเต็มที ่(Mdn = 4, Mo = 3, IMdn-MoI = 1, IQR = 2)  

3. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงาน
บุคคล จํานวน 15 ประเด็น ดังตารางที่ 6 พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน จํานวน 10 
ประเด็น โดยเปนความคิดเห็นระดับมากถึงมากที่สุด จํานวน 9 ประเด็น ระดับปานกลาง จํานวน 1 
ประเด็น และผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน จํานวน 5 ประเด็น   
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงานบุคคล (EDFR รอบที่ 2) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

81 การที่เกณฑกําหนดใหผูบริหารสถาบันตองมีประสบการณดานการ
บริหารในสถาบันการศึกษามาแลวไมนอยกวา 3 ป สงผลให
สถาบันใหม (อายุไมเกิน 10 ป) และสถาบันที่จะเปดดําเนินการ
ใหม ขาดแคลนผูมีคุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบัน 

4 4 0 1 3 4 มาก สอดคลอง 

82 การที่เกณฑฯ กําหนดคุณสมบัติของผูบริหารสถาบันอยางชัดเจน 
สงผลใหสถาบันใหม (อายุไมเกิน 10 ป) และสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหมตองมีระบบการสรรหาหรือเตรียมพัฒนาอาจารย
ใหมีคุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบัน 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 

83 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดคุณสมบัติของอาจารยพิเศษ สงผลให
สถาบันที่อัตรากําลังอาจารยไมเพียงพอสามารถใชอาจารยพิเศษ
เพื่อแกปญหาอาจารยไมเพียงพอได 

3 3 0 1 3 4 ปานกลาง สอดคลอง 

84 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเกิน 20 
ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาห และอัตราสวนจํานวนอาจารย
ผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวน
นักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาใน
กลุมวิชาความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันใช
เปนเหตุผลเพื่อขอเพิ่มอัตรากําลังอาจารยได 

5 5 0 1.5 3.5 5 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงานบุคคล (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

81 การที่เกณฑกําหนดใหผูบริหารสถาบันตองมีประสบการณดานการ
บริหารในสถาบันการศึกษามาแลวไมนอยกวา 3 ป สงผลให
สถาบันใหม (อายุไมเกิน 10 ป) และสถาบันที่จะเปดดําเนินการ
ใหม ขาดแคลนผูมีคุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบัน 

4 4 0 1 3 4 มาก สอดคลอง 

82 การที่เกณฑฯ กําหนดคุณสมบัติของผูบริหารสถาบันอยางชัดเจน 
สงผลใหสถาบันใหม (อายุไมเกิน 10 ป) และสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหมตองมีระบบการสรรหาหรือเตรียมพัฒนาอาจารย
ใหมีคุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบัน 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 

83 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดคุณสมบัติของอาจารยพิเศษ สงผลให
สถาบันที่อัตรากําลังอาจารยไมเพียงพอสามารถใชอาจารยพิเศษ
เพื่อแกปญหาอาจารยไมเพียงพอได 

3 3 0 1 3 4 ปานกลาง สอดคลอง 

84 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเกิน 20 
ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาห และอัตราสวนจํานวนอาจารย
ผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวน
นักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาใน
กลุมวิชาความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันใช
เปนเหตุผลเพื่อขอเพิ่มอัตรากําลังอาจารยได 

5 5 0 1.5 3.5 5 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงานบุคคล (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

85 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนตองมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบัน
ควรมีระบบกํากับติดตามการศึกษาตอเนื่องและการดําเนินการตอ
อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของอาจารย 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 

86 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณ
จริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน 
สงผลใหสถาบันมีทิศทางในการกําหนดนโยบายและแผนการ
พัฒนาดานบุคลากรที่ชัดเจนตามทิศทางการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพ 

5 5 0 1.5 3.5 5 มากที่สุด สอดคลอง 

87 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณ
จริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน 
สงผลใหสถาบันตองมีระบบบริหารจัดการ และกํากับติดตามให
อาจารยไดพัฒนาความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพในสาขาที่ตนเปน
ผูสอน 

4 5 1 1 4 5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงานบุคคล (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

88 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณ
จริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน 
สงผลใหอาจารยถูกจํากัดการพัฒนาทักษะวิชาชีพดานอื่นๆ อาทิ 
ผูสูงอายุ กายภาพบําบัดชุมชน การยศาสตร กายภาพบําบัด
ทางการกีฬา เปนตน 

3 2 1 2 2 4 ปานกลาง ไมสอดคลอง 

89 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
สอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแต
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก) สงผลใหสถาบันที่มี
จํานวนอาจารยจํากัดตองมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อมอบหมายภาระงานสอนท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติของอาจารย
แตละคน 

4 5 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 

90 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
สอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแต
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก)  สงผลใหสถาบันที่อยู
ในระยะเพิ่มอัตรากําลังอาจารยผูสอน และสถาบันที่มีอัตราการ
เขา-ออกงานของอาจารยสูง และสถาบันใหมที่จะเปดดําเนินการ 
ตองมีระบบการวางแผนพัฒนาอาจารยผูสอนที่ไมมีประสบการณ
สอน ใหมีประสบการณสอนตามที่เกณฑฯ กําหนด 

5 5 0 1.5 3.5 5 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงานบุคคล (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

91 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเกิน 20 
ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาหนั้น สงผลใหอาจารยมี เวลา
เพียงพอในการพัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานดานอื่นๆ ได เชน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งสงผลตอการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพกายภาพบําบัดดวย 

4 5 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 

92 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองไม
เกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาหนั้น สงผลใหสถาบันตองมี
การมอบหมายภาระงานสอน กํากับติดตาม และควบคุมภาระงาน
สอนของอาจารยอยางมีระบบและกลไกล 

4 5 1 1.5 3.5 5 มาก สอดคลอง 

93 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเกิน 20 
ชั่ ว โมงปฏิบัติ งานจริ งตอสัปดาห  โดยคิด เฉพาะหลักสูตร
กายภาพบําบัดนั้น ไมสะทอนการปฏิบัติงานจริงของอาจารยที่
สอนในสถาบันที่มีพันธกิจหรือนโยบายใหอาจารยกายภาพบําบัด
สอนสาขาวิชาอื่นดวย อาทิ กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา หรือวิชา
เลือกเสรี จึงสงผลดานเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอาจารย 

4 5 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงานบุคคล (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

94 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองไม
เกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาหนั้น สงผลใหสถาบันที่อยู
ในคณะหรือสํานักวิชาที่มีการจัดการการเรียนการสอนสาขาวิชา
อื่นดวย มีความแตกตางของภาระงานของอาจารยในคณะ ทําให
คณะตองมีการบริหารความแตกตางที่เหมาะสม 

4 5 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 

95 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีอาจารยผูสอนในหลักสูตรที่
มีการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ
ผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 นั้น 
สงผลใหสถาบันสามารถวางแผนการพัฒนาอาจารยระดับปริญญา
เอกหรือการเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

4 4 0 1.5 3.5 5 มาก สอดคลอง 
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3.1 จากตารางที่ 6 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงานบุคคล 
ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นมากถึงมากที่สุด จํานวน  9 ประเด็น 
ไดแก   

ขอที่ 81 การที่เกณฑกําหนดใหผูบริหารสถาบันตองมีประสบการณดานการ
บริหารในสถาบันการศึกษามาแลวไมนอยกวา 3 ป สงผลใหสถาบันใหม (อายุไมเกิน 10 ป) และสถาบัน
ที่จะเปดดําเนินการใหม ขาดแคลนผูมีคุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบัน (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI 
= 0, IQR = 1) 

ขอที่ 83 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดคุณสมบัติของอาจารยพิเศษ สงผลใหสถาบันที่
อัตรากําลังอาจารยไมเพียงพอสามารถใชอาจารยพิเศษเพื่อแกปญหาอาจารยไมเพียงพอได (Mdn = 3, 
Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 84 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของ
อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาห 
และอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษา
ไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัดนั้น สงผล
ใหสถาบันใชเปนเหตุผลเพื่อขอเพิ่มอัตรากําลังอาจารยได (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, IQR = 
1.5) ขอท่ี 85 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนตองมีใบประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันควรมีระบบกํากับติดตามการศึกษาตอเนื่องและการ
ดําเนินการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของอาจารย (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-
MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 86 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขา
กายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน สงผลใหสถาบันมีทิศทางในการกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนา
ดานบุคลากรที่ชัดเจนตามทิศทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, 
IQR = 1.5) ขอที่ 87 และสงผลใหสถาบันตองมีระบบบริหารจัดการ และกํากับติดตามใหอาจารยได
พัฒนาความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพในสาขาที่ตนเปนผูสอน (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 
1) ขอที่ 90 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษา
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก)  สงผลใหสถาบันที่
อยูในระยะเพิ่มอัตรากําลังอาจารยผูสอน และสถาบันที่มีอัตราการเขา-ออกงานของอาจารยสูง และ
สถาบันใหมที่จะเปดดําเนินการ ตองมีระบบการวางแผนพัฒนาอาจารยผูสอนท่ีไมมีประสบการณสอน 
ใหมีประสบการณสอนตามที่เกณฑฯ กําหนด (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5)  

ขอที่ 92 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองไมเกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาห
นั้น สงผลใหสถาบันตองมีการมอบหมายภาระงานสอน กํากับติดตาม และควบคุมภาระงานสอนของ
อาจารยอยางมีระบบและกลไกล (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 1.5)  

ขอที่ 95 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีอาจารยผูสอนในหลักสูตรที่มี
การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป มากกวาหรือ
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เทากับรอยละ 20 นั้น สงผลใหสถาบันสามารถวางแผนการพัฒนาอาจารยระดับปริญญาเอกหรือการเขา
สูตําแหนงทางวิชาการไดชัดเจนยิ่งขึ้น (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5)  

3.2 จากตารางที่ 6 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงานบุคคล 
ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นปานกลาง จํานวน  1 ประเด็น คือ ขอ
ที่ 82 การที่เกณฑฯ กําหนดคุณสมบัติของผูบริหารสถาบันอยางชัดเจน สงผลใหสถาบันใหม (อายุไมเกิน 
10 ป) และสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมตองมีระบบการสรรหาหรือเตรียมพัฒนาอาจารยใหมี
คุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบัน (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, IQR = 1)  

3.3 จากตารางที่ 6 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงานบุคคล 
ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน จํานวน  5 ประเด็น ไดแก   

ขอที่ 88 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขา
กายภาพบําบัดหลักท่ีตนเปนผูสอน สงผลใหอาจารยถูกจํากัดการพัฒนาทักษะวิชาชีพดานอื่นๆ อาทิ 
ผูสูงอายุ กายภาพบําบัดชุมชน การยศาสตร กายภาพบําบัดทางการกีฬา เปนตน (Mdn = 3, Mo = 2, 
IMdn-MoI = 1, IQR = 2) ขอที่ 89 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
สอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ
เอก) สงผลใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัดตองมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
มอบหมายภาระงานสอนที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของอาจารยแตละคน (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-
MoI = 1, IQR = 2)  

ขอที่ 91 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาหนั้น สงผล
ใหอาจารยมีเวลาเพียงพอในการพัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานดานอื่นๆ ได เชน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ ซึ่งสงผลตอการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัดดวย (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 
1, IQR = 2) ขอที่ 93 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารยกายภาพบําบัดประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาห โดยคิดเฉพาะหลักสูตร
กายภาพบําบัดนั้น ไมสะทอนการปฏิบัติงานจริงของอาจารยที่สอนในสถาบันที่มีพันธกิจหรือนโยบายให
อาจารยกายภาพบําบัดสอนสาขาวิชาอื่นดวย อาทิ กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา หรือวิชาเลือกเสรี จึง
สงผลดานเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอาจารย (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 2) ขอที่ 94 
และสงผลใหสถาบันที่อยูในคณะหรือสํานักวิชาที่มีการจัดการการเรียนการสอนสาขาวิชาอื่นดวย มีความ
แตกตางของภาระงานของอาจารยในคณะ ทําใหคณะตองมีการบริหารความแตกตางที่เหมาะสม (Mdn 
= 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 2)  

4. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหาร
งบประมาณและการเงิน จํานวน 17 ประเด็น ดังตารางที่ 7 พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลองกัน จํานวน 12 ประเด็น โดยเปนความคิดเห็นระดับมากถึงมากที่สุด จํานวน 6 ประเด็น 
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ระดับปานกลาง จํานวน 5 ประเด็น ระดับนอยถึงนอยที่สุด จํานวน 1 ประเด็น และผูเชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นไมสอดคลองกัน จํานวน 5 ประเด็น   



 
 

 
 

215 

ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน (EDFR รอบที่ 2) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

96 สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ จะไดรับความ
เชื่อมั่นจากหนวยงานภาครัฐของประเทศที่มีหนาที่จัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการผลิตบุคคลากรทาการแพทยวา
สถาบันมีการผลิตนักกายภาพบําบัดไดมาตรฐานตามที่องคกร
วิชาชีพกําหนด และตรงกับความตองการของสังคม จึงมีโอกาส
ไดรับงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาจากภาครัฐเพิ่มได 

4 5 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 

97 การประกาศเกณฑฯ และมีผลบังคับใชนั้น สงผลใหในชวงตนที่
เกณฑฯ มีผลบังคับใช สถาบันมีความยุ งยากในการบริหาร
งบประมาณเพื่อใชจายหรือลงทุนใหสถาบันมีคุณสมบัติและการ
ดําเนินงานตามที่ เกณฑฯ กําหนด เพราะการบริหารจัดการ
งบประมาณตองมีการวางแผนลวงหนา 

4 4 0 1.5 3 4.5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสยั
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

98 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการจัดทําแผนการจัดสรร
งบประมาณที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบัน มีการตรวจสอบการ
ใชงบประมาณอยางสม่ําเสมอ มีการนําขอมูลทางการเงินไป
วิเคราะหประเมินผลและใชในการวางแผนและตัดสินใจนั้น สงผล
ใหสถาบันที่ มี ระบบการบริหารงบประมาณทั้ งคณะหรื อ
มหาวิทยาลัย ตองมีระบบรายงานการจัดสรร ตรวจสอบติดตาม
การใชงบประมาณแยกสําหรับสถาบัน แตไมมีผลทําใหการจัดสรร
งบประมาณเปลี่ยนแปลง เนื่องจากระบบการจัดสรรงบประมาณ
มักเปนการบริหารงบประมาณทั้งคณะหรือทั้งมหาวิทยาลัย 

4 3 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 

99 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนตองมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบัน
ควรจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเพื่อใหอาจารยสามารถเขารวม
อบรมเพื่อพัฒนาตนเองไดครอบคลุมทั้งดานวิชาชีพกายภาพบําบัด 
และดานอื่น อาทิ การเรียนการสอน และการวิจัย 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 

100 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแต
ละรายวิชาหรือในหลักสูตร สงผลใหสถาบันที่อัตรากําลังอาจารย
ไมเพียงพอสามารถ สามารถจางอาจารยพิเศษแทนอาจารยประจํา
ได ท้ังน้ีเพื่อลดงบประมาณรายจายดานอาจารย 

3 3 0 1.5 3 4.5 ปานกลาง สอดคลอง 
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสยั
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

101 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดจํานวนนักศึกษาขั้นต่ําที่สถาบันตองมี
บุคคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการและการศึกษา สงผลเพิ่ม
งบประมาณรายจายตอสถาบันที่มีจํานวนนักศึกษานอย ซึ่ง
สามารถใชบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการและการศึกษารวมกัน
กับสาขาวิชาอื่นได 

3 3 0 1 2.5 3.5 ปานกลาง สอดคลอง 

102 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองไม
เกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาหนั้น สงผลใหสถาบันที่มี
อาจารยไม เพียงพอตองเพิ่มจํานวนอาจารย  ซึ่ งสงผลเพิ่ม
งบประมาณรายจายดานบุคลากรของสถาบัน ดังนั้นสถาบันจึงตอง
มีการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 

103 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง 
โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนใน
หลักสูตรจากสถาบันการศึกษานั้น สงผลใหสถาบันตองมี
งบประมาณรายจายในการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการ
สอนสูงขึ้น 

3 5 2 2 3 5 ปานกลาง ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสยั
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

104 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตม
ไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพ
กายภาพบําบัด สงผลเพิ่มงบประมาณรายจายในการผลิตนักศึกษา
กายภาพบําบัดของสถาบัน เนื่องจากตองจัดการเรียนการสอนซ้ํา
ใหกับนักศึกษาที่ไมผานเกณฑฯ ดังกลาว 

2 2 0 1.5 1.5 3 นอย สอดคลอง 

105 การที่ เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไม
ควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรู
เฉพาะดานกายภาพบําบัด ไมสอดคลองกับการปฏิบัติจริง
เนื่องจากบางรายวิชาอาจไมจําเปนตองใชสัดสวนอาจารยมาก
ขนาดนี้ ดังนั้นเกณฑฯ นี้จึงทําใหภาระงานสอนของอาจารย
เพิ่มขึ้น และสถาบันตองเพิ่มอัตรากําลังอาจารย ซึ่งสงผลเพิ่ม
งบประมาณรายจายดานบุคลากรของสถาบัน 

3 5 2 2 3 5 ปานกลาง ไมสอดคลอง 

106 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมีและควร
จัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันใชเปนเหตุผลใน
การขออนุมัติงบประมาณได 

4 5 1 1 4 5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสยั
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

107 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมีและควร
จัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันสามารถวางแผน
งบประมาณในการจัดซื้อ บํารุงรักษา หรือจัดหาทดแทน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 

108 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนท่ีสถาบันตองจัดใหมีและควร
จัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหมมีแนวทางการจัดหาปจจัยเกื้อหนุนที่ชัดเจน และ
สามารถคํานวณงบประมาณเพื่อการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

4 5 1 1 4 5 มาก สอดคลอง 

109 การขอรับรองสถาบันในครั้งแรก (กอนเปดรับนักศึกษาตาม
หลักสูตร) ของสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมนั้น มีเฉพาะเกณฑ
มาตรฐานสําคัญ โดยดานเครื่องมือหรืออุปกรณนั้นใหเสนอเพียง
แผนในการจัดหาที่เหมาะสม สงผลใหสถาบันไมตองลงทุนจัดหา
เครื่องมือหรืออุปกรณทั้งหมดไวลวงหนา 

3 4 1 1 3 4 ปานกลาง สอดคลอง 
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสยั
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

110 การขอรับรองสถาบันสําหรับปที่  2-4 ของสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหมนั้น รายละเอียดเกณฑการรับรองเปนเชนเดียวกับ
เกณฑสําหรับสถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลว ยกเวนไมตองมี
องคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ตามกรอบเวลา
นั้นสถาบันตองใชผลการดําเนินการของปการศึกษาแรกที่เปด
ดําเนินการ ดังนั้นสถาบันจะไมมีผลการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาฝกปฏิบัติงาน ดังนั้นการ
ขอรับรองในรอบนี้อาจไมสะทอนคุณภาพที่แทจริงของการการ
บริหารสถาบันตามเกณฑฯ แตสงผลเพิ่มคาใชจายในการขอรับรอง
สถาบัน อาทิ คาธรรมเนียมในการขอรับรองแกสภากายภาพบําบัด 
และคาใชจายในการดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อรับการ
ประเมิน 

3 3 0 1 3 4 ปานกลาง สอดคลอง 
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน (EDFR รอบที่ 2) (ตอ) 

ขอ
ที ่

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสยั
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

111 การที่หลังจากสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมไดรับการรับรอง
สถาบันสําหรับปที่ 1 ของการดําเนินงานเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป
แลวนั้น สถาบันตองขอรับรองสถาบันสําหรับปที่ 2-4 ตอไปโดยใชผล
การดําเนินการของปการศึกษาแรกที่ เปดดําเนินการ ซึ่งในป
การศึกษานั้นสถาบันตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับสถาบันที่เคยเปด
ดําเนินการและไดรับรองปริญญาอยูกอนแลว ยกเวนไมตองมี
องคประกอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา สงผลใหสถาบันมี
คาใชจายในการดําเนินงานและการลงทุนที่ยังไมจําเปน เชน คาจาง
บุคลากรสายสนุนวิชาการ (อาจยังไมจําเปนสําหรับปแรกของการ
เปดดําเนินการ) และการจัดซ้ือครุภัณฑที่เปนปจจัยเกื้อหนุน (ยังไมมี
การจัดการเรียนการสอนในปแรกของการเปดดําเนินการ) 

3 3 0 1 3 4 ปานกลาง สอดคลอง 

112 การไมเผยแพรตนแบบหรือตัวอยางการคํานวณจุดคุมทุนในเชิง
งบประมาณรายรับ-รายจาย หรือการแนะนําแหลงสนับสนุน
งบประมาณรายรับ หรือแนวทางการบริหารงบประมาณรายรับ-
รายจายใหสมดุล โดยวิเคราะหจากเงื่อนไขการดําเนินงานตาม
เกณฑรับรองปริญญานี้  อาจส งผลใหไมมีสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหม เนื่องจากภาพรวมของเกณฑตองใชงบประมาณ
การลงทุน และรายจายในการดําเนินงานสูง โดยเฉพาะดาน
บุคลากร และปจจัยเกื้อหนุน 

3 3 0 2 3 5 ปานกลาง ไมสอดคลอง 
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4.1 จากตารางที่ 7 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหาร
งบประมาณและการเงิน ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นมากถึงมาก
ที่สุด จํานวน 6 ประเด็น ไดแก   

ขอที่ 97 การประกาศเกณฑฯ และมีผลบังคับใชนั้น สงผลใหในชวงตนที่เกณฑฯ 
มีผลบังคับใช สถาบันมีความยุงยากในการบริหารงบประมาณเพื่อใชจายหรือลงทุนใหสถาบันมี
คุณสมบัติและการดําเนินงานตามที่เกณฑฯ กําหนด เพราะการบริหารจัดการงบประมาณตองมีการ
วางแผนลวงหนา (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ขอที่ 99 การที่เกณฑฯ กําหนดให
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนตองมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบัน
ควรจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเพื่อใหอาจารยสามารถเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองไดครอบคลุมทั้ง
ดานวิชาชีพกายภาพบําบัด และดานอื่น อาทิ การเรียนการสอน และการวิจัย (Mdn = 4, Mo = 4, 
IMdn-MoI = 0, IQR = 1)  

ขอที่ 102 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองไมเกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาห
นั้น สงผลใหสถาบันที่มีอาจารยไมเพียงพอตองเพิ่มจํานวนอาจารย ซึ่งสงผลเพิ่มงบประมาณรายจายดาน
บุคลากรของสถาบัน ดังนั้นสถาบันจึงตองมีการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Mdn = 4, 
Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) 

ขอที่ 106 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมีและควรจัด
ใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันใชเปนเหตุผลในการขออนุมัติงบประมาณได (Mdn = 4, 
Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 1) ขอที่ 107 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดให
มีและควรจัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันสามารถวางแผนงบประมาณในการจัดซื้อ 
บํารุงรักษา หรือจัดหาทดแทน ไดอยางมีประสิทธิภาพ (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) 
ขอที่ 108 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมีและควรจัดใหมีอยางละเอียดและ
ชัดเจน สงผลใหสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมมีแนวทางการจัดหาปจจัยเกื้อหนุนที่ชัดเจน และสามารถ
คํานวณงบประมาณเพื่อการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, 
IQR = 1)  

4.2 จากตารางที่ 7 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหาร
งบประมาณและการเงิน ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นปานกลาง 
จํานวน 5 ประเด็น ไดแก   

ขอท่ี 100 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแตละ
รายวิชาหรือในหลักสูตร สงผลใหสถาบันที่อัตรากําลังอาจารยไมเพียงพอสามารถ สามารถจางอาจารย
พิเศษแทนอาจารยประจําได ทั้งนี้เพื่อลดงบประมาณรายจายดานอาจารย (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-
MoI = 0, IQR = 1.5)  

ขอที่ 101 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดจํานวนนักศึกษาขั้นต่ําที่สถาบันตองมี
บุคคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการและการศึกษา สงผลเพิ่มงบประมาณรายจายตอสถาบันที่มีจํานวน
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นักศึกษานอย ซึ่งสามารถใชบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการและการศึกษารวมกันกับสาขาวิชาอื่นได 
(Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1)  

ขอที่ 109 การขอรับรองสถาบันในครั้งแรก (กอนเปดรับนักศึกษาตามหลักสูตร) 
ของสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมนั้น มีเฉพาะเกณฑมาตรฐานสําคัญ โดยดานเครื่องมือหรืออุปกรณ
นั้นใหเสนอเพียงแผนในการจัดหาที่เหมาะสม สงผลใหสถาบันไมตองลงทุนจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ
ทั้งหมดไวลวงหนา (Mdn = 3, Mo = 4, IMdn-MoI = 1, IQR = 1) ขอที่ 110 การขอรับรองสถาบัน
สําหรับปที่ 2-4 ของสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมนั้น รายละเอียดเกณฑการรับรองเปนเชนเดียวกับ
เกณฑสําหรับสถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลว ยกเวนไมตองมีองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทั้งนี้ตามกรอบเวลานั้นสถาบันตองใชผลการดําเนินการของปการศึกษาแรกที่เปดดําเนินการ ดังนั้น
สถาบันจะไมมีผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาฝกปฏิบัติงาน 
ดังนั้นการขอรับรองในรอบนี้อาจไมสะทอนคุณภาพท่ีแทจริงของการการบริหารสถาบันตามเกณฑฯ แต
สงผลเพิ่มคาใชจายในการขอรับรองสถาบัน อาทิ คาธรรมเนียมในการขอรับรองแกสภากายภาพบําบัด 
และคาใชจายในการดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมิน (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI 
= 0, IQR = 1) ขอที่ 111 การที่หลังจากสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมไดรับการรับรองสถาบันสําหรับ
ปที่ 1 ของการดําเนินงานเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ปแลวนั้น สถาบันตองขอรับรองสถาบันสําหรับปที่ 2-4 
ตอไปโดยใชผลการดําเนินการของปการศึกษาแรกที่เปดดําเนินการ ซึ่งในปการศึกษานั้นสถาบันตองมี
คุณสมบัติเชนเดียวกับสถาบันที่เคยเปดดําเนินการและไดรับรองปริญญาอยูกอนแลว ยกเวนไมตองมี
องคประกอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา สงผลใหสถาบันมีคาใชจายในการดําเนินงานและการ
ลงทุนที่ยังไมจําเปน เชน คาจางบุคลากรสายสนุนวิชาการ (อาจยังไมจําเปนสําหรับปแรกของการเปด
ดําเนินการ) และการจัดซื้อครุภัณฑที่เปนปจจัยเกื้อหนุน (ยังไมมีการจัดการเรียนการสอนในปแรกของ
การเปดดําเนินการ) (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1)  

4.3 จากตารางที่ 7 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหาร
งบประมาณและการเงิน ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นนอยถึงที่สุด 
จํานวน 1 ประเด็น คือ ขอที่ 104 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไม
ต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลเพิ่มงบประมาณ
รายจายในการผลิตนักศึกษากายภาพบําบัดของสถาบัน เนื่องจากตองจัดการเรียนการสอนซ้ําใหกับ
นักศึกษาที่ไมผานเกณฑฯ ดังกลาว (Mdn = 2, Mo = 2, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5)  

4.4 จากตารางที่ 7 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหาร
งบประมาณและการเงิน ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน จํานวน 5 ประเด็น ไดแก   

ขอที่ 96 สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ จะไดรับความเชื่อมั่น
จากหนวยงานภาครัฐของประเทศที่มีหนาที่จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการผลิตบุคคลากรทา
การแพทยวาสถาบันมีการผลิตนักกายภาพบําบัดไดมาตรฐานตามที่องคกรวิชาชีพกําหนด และตรงกับ
ความตองการของสังคม จึงมีโอกาสไดรับงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาจากภาครัฐเพิ่มได (Mdn 
= 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 2) ขอที่ 98 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการจัดทํา
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แผนการจัดสรรงบประมาณที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบัน มีการตรวจสอบการใชงบประมาณอยาง
สม่ําเสมอ มีการนําขอมูลทางการเงินไปวิเคราะหประเมินผลและใชในการวางแผนและตัดสินใจนั้น สงผล
ใหสถาบันที่มีระบบการบริหารงบประมาณทั้งคณะหรือมหาวิทยาลัย ตองมีระบบรายงานการจัดสรร 
ตรวจสอบติดตามการใชงบประมาณแยกสําหรับสถาบัน แตไมมีผลทําใหการจัดสรรงบประมาณ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากระบบการจัดสรรงบประมาณมักเปนการบริหารงบประมาณทั้งคณะหรือทั้ง
มหาวิทยาลัย (Mdn = 4, Mo = 3, IMdn-MoI = 1, IQR = 2)  

ขอท่ี 103 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจํา
หลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษานั้น สงผลใหสถาบันตองมีงบประมาณ
รายจายในการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้น (Mdn = 3, Mo = 5, IMdn-MoI = 2, IQR 
= 2)  

ขอท่ี 105 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตร
เต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุก
รายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัด ไมสอดคลองกับการปฏิบัติจริงเนื่องจากบาง
รายวิชาอาจไมจําเปนตองใชสัดสวนอาจารยมากขนาดนี้ ดังนั้นเกณฑฯ นี้จึงทําใหภาระงานสอนของ
อาจารยเพิ่มขึ้น และสถาบันตองเพิ่มอัตรากําลังอาจารย ซึ่งสงผลเพิ่มงบประมาณรายจายดานบุคลากร
ของสถาบัน (Mdn = 3, Mo = 5, IMdn-MoI = 2, IQR = 2)  

ขอ 112 การไมเผยแพรตนแบบหรือตัวอยางการคํานวณจุดคุมทุนในเชิง
งบประมาณรายรับ-รายจาย หรือการแนะนําแหลงสนับสนุนงบประมาณรายรับ หรือแนวทางการบริหาร
งบประมาณรายรับ-รายจายใหสมดุล โดยวิเคราะหจากเงื่อนไขการดําเนินงานตามเกณฑรับรองปริญญา
นี้ อาจสงผลใหไมมีสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม เนื่องจากภาพรวมของเกณฑตองใชงบประมาณการ
ลงทุน และรายจายในการดําเนินงานสูง โดยเฉพาะดานบุคลากร และปจจัยเกื้อหนุน (Mdn = 3, Mo = 
3, IMdn-MoI = 0, IQR = 2)  

ผลการวิเคราะห EDFR รอบที่ 2 พบวาอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
จํานวน 112 ประเด็น ผูเชี่ยวชาญความคิดเห็นสอดคลองกัน จํานวน 79 ประเด็น โดยเปนความ
คิดเห็นระดับมากถึงมากที่สุด จํานวน 58 ประเด็น ระดับปานกลาง จํานวน 19 ประเด็น ระดับนอย-
นอยที่สุด จํานวน 2 ประเด็น และผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน จํานวน 33 ประเด็น   

EDFR รอบที่ 3 

จากผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอ
การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ในรอบที่ 2 มีความเปนไปไดของ
อิทธิพลของเกณฑรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดบางขอที่กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นไมสอดคลองกัน ผูวิจัยจึง
ดําเนินการในรอบที่ 3  ดังนี้ 
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ผูวิจัยกําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญกลุมเดียวกับ EDFR รอบที่ 2 สําหรับตอบแบบสอบถาม          
ความคิดเห็น (opinionnaire)  ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ชวงคะแนน ที่นําคําตอบ 
จากแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) EDFR รอบที่ 2 มาวิเคราะหคามัธยฐาน (Median) 
ฐานนิยม (Mode) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) เปนรายขอ โดยเพิ่มตําแหนง
คามัธยฐาน (Median) คาฐานนิยม (Mode) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquatile Range) 
ของกลุมผูเชี่ยวชาญ และตําแหนงคําตอบของผูเชี่ยวชาญทานนั้นๆ เพื่อพิจารณาเลือกขอกระทงที่คา
สัมบูรณของผลตางระหวางมัธยฐานกับฐานนิยม ที่มีคาตั้งแต 0.00–1.00 คาพิสัยระหวางควอไทล 
(Interquatile Range) นอยกวาหรือเทากับ 1.50 และพิจารณาความสอดคลองของคามัธยฐาน 
(Median) ฐานนิยม (Mode) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquatile Range) มาสรุปเปนผล
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด  ที่ ส งผลตอการบริหาร
สถาบันการศกึษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ซึ่งผลการวิเคราะหสรุปได ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหาร
ทั่วไปและการบริหารทรัพยากร จํานวน 33 ประเด็น ดังตารางที่ 8 พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลองกัน จํานวน 27 ประเด็น โดยเปนความคิดเห็นระดับมากถึงมากที่สุด จํานวน 21 ประเด็น 
ระดับปานกลาง จํานวน 5 ประเด็น และระดับนอยถึงนอยที่สุด จํานวน 1 ประเด็น และผูเชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นไมสอดคลองกัน จํานวน 6 ประเด็น   
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที่ 3) 

ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

1 สถาบันท่ีไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ มีความเชื่อมั่น
วานักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ เปนผลผลิตของสถาบันจะมี
มาตรฐาน สามารถสอบผานการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดได และตรงกับความตองการของสังคม 

4 4 0 1 3 4 มาก สอดคลอง 

2 สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ จะไดรับความ
เชื่อมั่นจากประชาชน นักศึกษา และสังคมวาเปนสถาบันที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 

3 สถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลวและไมไดรับการรับรองปริญญาฯ 
ตามเกณฑฯ นี้ จะสงผลทําใหสังคมขาดความเชื่อมั่นตอนักวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่เปนผลผลิตของสถาบันซึ่งปฏิบัติงานในสังคมแลว 

3 2 1 1.5 2 3.5 ปานกลาง สอดคลอง 

4 การที่สถาบันจะไดรับการรับรองปริญญาฯ สถาบันตองมี
หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภากายภาพบําบัด และ
สถาบันตองไดรับการรับรองจากสภากายภาพบําบัดนั้น สงผลให
การผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาไดรับ
การควบคุมมาตรฐานตั้งแตขั้นกระบวนผลิต 

4 4 0 1.5 3.5 5 มาก สอดคลอง 

5 การที่เกณฑฯ มีรายละเอียดเพื่อการกํากับมาตรฐานการผลิตนัก
วิชาชีพกายภาพบําบัดบัดตั้งแตกระบวนการผลิต สงผลให
สถาบันตื่นตัวในการวางแผนการดําเนินงานของสถาบันใหมี
มาตรฐานสูงขึ้น 

5 5 0 1.5 3.5 5 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

6 กอนการประกาศเกณฑฯ สถาบันถูกกํากับมาตรฐานโดยสภา
มหาวิทยาลัยและระบบการประกันคุณภาพการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ และมีสภากายภาพบําบัดเปนผู
ตรวจสอบผลผลิตของการดําเนินการของสถาบันผานการสอบ
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดอยูแลว 
ดังนั้นเกณฑฯ การรับรองปริญญาฯ นี้จึงสงผลใหสถาบันตอง
บริหารสถาบันภายใตภาวะกดดันของการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เกินจําเปน สถาบันขาด
อิสระและเอกภาพในการดําเนินงาน และเปนการเพิ่มภาระที่ไม
จําเปนตอสถาบัน 

3 5 2 2.5 2.5 5 ปานกลาง ไมสอดคลอง 

7 การประกาศใชเกณฑฯ แสดงถึงความไมเชื่อมั่นของสภาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดตอการดําเนินงานของสถาบันซึ่งถูกกํากับโดยสภา
มหาวิทยาลัยและระบบการประกันคุณภาพการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนกระบวนการสอบเพื่อขอ
ขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดซึ่งดําเนินการ
โดยสภากายภาพบําบัดเอง สงผลใหสถาบันขาดความเชื่อมั่นใน
การพัฒนาสถาบันฯ ตามมาตรฐานท่ีสภากายภาพบําบัดกําหนด 

3 3 0 2 2 4 ปานกลาง ไมสอดคลอง 

  
 

        



 
 

 
 

228 

ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

8 การประกาศใชเกณฑฯ โดยองคกรวิชาชีพ และสถาบันจะไม
สามารถเปดดําเนินการตอไดหากไมมีคุณสมบัติและการ
ดํา เนินงานเปนไปตามเกณฑฯ ส งผลใหมหาวิทยาลัยให
ความสําคัญ และสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันมากขึ้น 

4 4 0 0 4 4 มาก สอดคลอง 

9 เกณฑฯ อาจสงผลเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสถาบันที่มี
มาตรฐานต่ํากวาเกณฑฯ แตมหาวิทยาลัยไมเห็นความสําคัญ 
ไมใหการสนับสนุน และผลักภาระใหสถาบันบริหารจัดการเอง 

2 2 0 1.5 2 3.5 นอย สอดคลอง 

10 เกณฑฯ บางสวน ขาดความชัดเจน คณะหรือมหาวิทยาลัยที่เปน
ตนสังกัดของสถาบันจึงขาดความเชื่อมั่น สงผลกระทบตอการ
พิจารณาใหความสนับสนุนแกสถาบัน 

4 4 0 1 3 4 มาก สอดคลอง 

11 เกณฑฯ ไมมีอิทธิพลในเชิงเปนอุปสรรคตอการบริหารสถาบันที่มี
วัตถุประสงคหลักในการจัดตั้ งสถาบันเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด แตจะมีอิทธิพลในเชิงเปนอุปสรรคตอการบริหาร
สถาบันที่เกิดจากการกําหนดโดยสวนอื่น หรือสถาบันที่กําเนิด
ขึ้นเพื่อแสวงหากําไร 

4 4 0 1.5 3 4.5 มาก สอดคลอง 

12 การที่กระบวนการพัฒนาเกณฑฯ กอนประกาศใชใหทุกสถาบันท่ี
เปดดําเนินการอยูกอนและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมอยาง
ตอเนื่องสงผลใหสถาบันมีการวางแผนเตรียมตัวใหมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑฯ เพื่อรับการประเมิน 

4 4 0 1.5 3.5 5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

13 แมวาสถาบันที่เปดดําเนินการอยูกอนจะมีสวนรวมในการกําหนด
เกณฑฯ แตในขั้นตอนการพัฒนารายละเอียดของเกณฑฯ มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอด สงผลใหการคาดการณและวางแผน
เพื่อการพัฒนาของสถาบันขาดความชัดเจน ตลอดจนสถาบัน
สูญเสียงบประมาณในการเตรียมความพรอมและพัฒนาสถาบัน
ตามเกณฑฯ ท่ีไมถูกกําหนด 

3 2 1 2 2 4 ปานกลาง ไมสอดคลอง 

14 การที่ไมมีการเผยแพรถึงเหตุผลและหลักการคิดคํานวณที่มาของการ
กําหนดตัวเลขหรือสัดสวนตางๆ ที่ปรากฎในเกณฑฯ อาทิ จํานวน
ชั่วโมงสอนสูงสุดตอสัปดาหของอาจารยกายภาพบําบัดประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูสอน ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณบริหาร
ของผูบริหารสถาบัน ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณสอนของ
ผูบริหารสถาบัน อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูสอน ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณทางคลินิกหรือการ
ปฏิบัติงานในสถานการณจริงของอาจารย สัดสวนจํานวนอาจารยตอ
นักศึกษาในการสอนปฏิบัติการ ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก หรือสัดสวน
อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป เปนตน ทําใหสถาบันขาดความ
เชื่อมั่นวาการบริหารสถาบันใหเปนไปตามเกณฑจะเปนทิศทางการ
พัฒนาสถาบันที่เหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
สงผลในเชิงเปนอุปสรรคตอการวางแผนกําหนดนโยบายของสถาบัน 

3 3 0 1.5 3 4.5 ปานกลาง สอดคลอง 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

15 การที่กระบวนการขอรับรองสถาบันฯ พิจารณาจากผลการ
ดําเนินงาน 1 ปการศึกษาที่ผานมาของสถาบัน ทําใหสถาบันที่
ไดรับการพิจารณาไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการแกไข 
ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กําหนด ไมสามารถดําเนินการแกไข
ไดเนื่องจากเปนผลการดําเนินงานที่ผานไปแลว 

4 5 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 

16 การไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไข ปรับปรุง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สถาบันตองงดรับนักศึกษาในป
การศึกษาถัดไปจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง ซึ่ง
สถาบันเหลานั้นตองเสนอผลการดําเนินงาน 1 ปการศึกษาที่
ปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑแลว ภายหลังจากทราบผลการ
พิจารณา ดังนั้นสถาบันเหลานั้นจึงไดรับผลกระทบเชนเดียวกับ
การไมรับรอง คือ ไมสามารถรับนักศึกษาได ดังนั้นการไมรับรอง
โดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไข ปรับปรุง ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดนั้น หากกําหนดระยะเวลาใหสถาบันเปดรับ
นักศึกษาไดอีกจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง เชน 
ใหสถาบันเปดรับนักศึกษาไดอีก 1 ปการศึกษาถัดไปและ
หลังจากนั้นไมสามารถรับนักศึกษาไดจนกวาสภากายภาพบําบัด
จะใหการรับรอง จะสงผลตอการพัฒนาสถาบันเหลานั้นโดยเกิด
ผลกระทบดานลบนอยลง 

4 3 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 



 
 

 
 

231 

ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

17 การที่ผลการพิจารณาใหการรับรองสถาบัน มีได 3 รูปแบบ คือ 
รับรอง ไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการแกไข ปรับปรุง 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และไมรับรอง โดยการไมรับรองโดย
มีเงื่อนไขฯ และการไมรับรองนั้น สถาบันตองงดรับนักศึกษาในป
การศึกษาถัดไปจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง 
สงผลใหการวางแผนการดําเนินงานของสถาบันเพื่อตออายุการ
รับรองปริญญาฯ ขาดแนวทางที่ชัดเจน 

3 3 0 1.5 2 3.5 ปานกลาง สอดคลอง 

18 การกําหนดคะแนนของเกณฑฯ เพื่อการพัฒนาไมมีหลักการให
คะแนนอยางละเอียด แตเปนการใหคะแนนแบบ all or none 
สงผลใหการวางแผนเพื่อการพัฒนาคุณสมบัตแิละการดําเนินงาน
ของสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภากายภาพบําบัด
กําหนดขาดแนวทางท่ีชัดเจน 

4 4 0 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 

19 การกําหนดใหมีการตรวจเยี่ยมและติดตามผลดําเนินการของ
สถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองแลว สงผลใหสถาบันตองวาง
แผนการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑฯ อยางตอเนื่อง 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 

20 การที่มีเกณฑฯ สําหรับสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม โดย
สถาบันตองไดรับการรับรองปริญญาฯ กอนที่จะประกาศรับ
สมัครนักศึกษาได สงผลใหมีแนวทางในการวางแผนเพื่อเปด
ดําเนินการสถาบันใหมที่ชัดเจน 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

21 การที่เกณฑฯ กําหนดเวลายื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและ
ขอรับรองสถาบันเพื่อการรับรองปริญญาฯ ของสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหม โดยสัมพันธกับวันที่เปดรับนักศึกษาใหมใน
หลักสูตรนั้นอยางชัดเจน (180 วัน) สงผลใหมีกรอบระยะเวลาที่
ชัดเจนสําหรับการวางแผนการยื่นของรับรองปริญญาฯ ของ
สถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 

22 การที่เกณฑฯ กําหนดสาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก ไดแก 
สาขาวิชากายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครงราง หรือสาขา
กายภาพบําบัดระบบประสาท หรือสาขากายภาพบําบัดระบบ
การไหลเวียนเลือดและการหายใจ หรือสาขากายภาพบําบัดทาง
พัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของในเด็ก 
สงผลกระตุนใหสถาบันมีการบริหารงานโดยแบงโครงสรางตาม
แขนงวิชา เพื่อเตรียมความพรอมใหสถาบันที่เปนสวนหนึ่งของ
คณะสามารถพัฒนาสถาบันตอไปเปนคณะในอนาคตได 

4 3 1 1.5 3 4.5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

23 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันการศึกษาควรมีสถานะเทียบเทา
ภาควิชาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนอยางนอย
สงผลใหสถาบันสามารถบริหารจัดการสถาบันทุกๆ ดาน และ
พัฒนาสถาบันใหมีมาตรฐานสูงขึ้นได เนื่องจากผูบริหารสถาบันมี
อํานาจในการตัดสินใจ วางแผน ดําเนินการเรื่องตางๆ และคณะ
หรือมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับสถาบัน 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 

24 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันการศึกษาควรมีสถานะเทียบเทา
ภาควิชาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนอยางนอย
สงผลใหสถาบันท่ีจะเปดดําเนินการใหม และสถาบันใหม (อายุไม
เกิน 10 ป ) ที่มีสถานะของสถาบันต่ํ ากวาเกณฑฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงระดับโครงสรางของคณะหรือมหาวิทยาลัย เพื่อให
สถานะของสถาบันเปนไปตามเกณฑฯ 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 

25 การที่ เ กณฑฯ  กํ าหนดให ผู บริ ห ารสถาบั นต อ ง เปนนั ก
ก า ยภ าพ บํ า บั ด แล ะต อ ง มี ป ร ะ สบ กา รณ ส อ นวิ ช า ชี พ
กายภาพบําบัดมาแลวไมนอยกวา 3 ป สงผลใหสถาบันสามารถ
บริหารงานเพื่อการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดใหมีมาตรฐาน
ตามที่สภากายภาพบําบัดกําหนดไดดี เนื่องจากผูบริหารสถาบัน
มีความเขาใจในลักษณะจําเพาะของวิชาชีพ 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

26 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดคุณสมบัติของผูบริหารใหตองมีความรูดาน
การบริหารการศึกษาซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหสามารถบริหารสถาบัน
ใหมีประสิทธิภาพ เชน ผานการฝกอบรม หรือมีวุฒิการศึกษาทางดาน
การบริหารการศึกษา อาจสงผลใหมีผูบริหารสถาบันที่ไมมีความรูดาน
การศึกษา/การบริหารการศึกษาและบริหารสถาบันไดมีประสิทธิภาพ
ไมเต็มท่ี 

3 3 0 1 3 4 ปานกลาง สอดคลอง 

27 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร 
และอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป 
สงผลใหสถาบันอาจพัฒนาการบูรณาการการบริหารงานบุคคลให
อาจารยมีคุณสมบัติตามเกณฑเขากับการใหบริการวิชาการของ
สถาบัน โดยเฉพาะคลินิกกายภาพบําบัด หรือกายภาพบําบัดชุมชน
ได 

4 5 1 1 4 5 มาก สอดคลอง 

28 การที่เกณฑฯ ไมไดกําหนดรูปแบบของการพัฒนาความรูใหกับ
อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการ
ฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่สถาบันควรดําเนินการ สงผลให
สถาบันสามารถบูรณาการการพัฒนาความรูใหกับอาจารยผูควบคุม
การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริงเขากับการบริการวิชาการของสถาบันทั้งรูปแบบของ 
USR (ใหเปลา) และการสรางรายไดใหกับสถาบันได 

4 5 1 1.5 3.5 5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

29 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณ
จริง โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารย
ผูสอนในหลักสูตรจากสถาบันการนั้น สงผลใหสถาบันที่มีจํานวน
อาจารยจํากัดตองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให
สามารถจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งและนิเทศการฝก
ปฏิบัติงานไดภายใตขอจํากัดดานบุคลากร 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 

30 การที่เกณฑระบุใหสถาบันควรมีระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจ ประกอบดวย ระบบขอมูลและสารสนเทศดานการ
บริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก
สังคมนั้น ไมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบขอมูล
และสารสนเทศของสถาบันที่มีอยูเดิม เนื่องจากการใชระบบ
ขอมูลและสารสนเทศของสถาบันมักเปนระบบเดียวกันกับ
มหาวิทยาลัยที่สังกัด ซึ่งเกณฑฯ นี้ไมสามารถสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับมหาวิทยาลัยได 

3 3 0 1.5 2 3.5 ปานกลาง สอดคลอง 

31 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมีและ
ควรจัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันมีแนว
ทางการวางแผนเพื่อพัฒนาทรัพยากรที่เปนปจจัยเกื้อหนุนการ
จัดการศึกษาไดอยางชัดเจน 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (EDFR รอบที ่3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

32 เกณฑฯ และกระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑฯ มีอิทธิผลให
สถาบันตองพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานสถาบันใหมีประสิทธิภาพ 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 

33 การที่เกณฑฯ กําหนดองคประกอบการจัดการเรียนการสอนเปน
เกณฑเพื่อการพัฒนาทุกขอนั้น สงผลใหสถาบันตองพัฒนาระบบ
การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ  

4 4 0 1 3.5 4.5 มาก สอดคลอง 
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1.1 จากตารางที่ 8 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและ
การบริหารทรัพยากร ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นมากถึงมากท่ีสุด 
จํานวน  21 ประเด็น ไดแก   

ขอท่ี 1 สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ มีความเชื่อม่ันวานัก
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปนผลผลิตของสถาบันจะมีมาตรฐาน สามารถสอบผานการขึ้นทะเบียนเปนผู
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดได และตรงกับความตองการของสังคม (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI 
= 0, IQR = 1) ขอท่ี 2 สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ จะไดรับความเชื่อมั่นจาก
ประชาชน นักศึกษา และสังคมวาเปนสถาบันที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI 
= 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา สถาบันที่ไดรับความเชื่อมั่นจากประชาชนฯ 
นั้นอาจเปนดวยสาเหตุอื่น เชน ความเกาแกของสถาบัน ความมีชื่อเสียงเปนที่รูจักของสถาบัน ขอท่ี 4 
การที่สถาบันจะไดรับการรับรองปริญญาฯ สถาบันตองมีหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภา
กายภาพบําบัด และสถาบันตองไดรับการรับรองจากสภากายภาพบําบัดนั้น สงผลใหการผลิตนักวิชาชีพ
กายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาไดรับการควบคุมมาตรฐานตั้งแตขั้นกระบวนผลิต (Mdn = 4, Mo 
= 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาแมวัตถุประสงค
ของเกณฑฯ เพื่อการกํากับมาตรฐานการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดตั้งแตกระบวนผลิต อยางไรก็ตาม
โดยเนื้อแทเปนการประเมินเอกสารซึ่งอาจไมสะทอนการกระบวนการผลิตที่แทจริง อีกทั้งเอกสารที่
ประเมินอาจถูกปรับแตงในภายหลังโดยไมไดเกิดจากการดําเนินการแทจริง ขอท่ี 5 การที่เกณฑฯ มี
รายละเอียดเพื่อการกํากับมาตรฐานการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดบัดตั้งแตกระบวนการผลิต สงผล
ใหสถาบันตื่นตัวในการวางแผนการดําเนินงานของสถาบันใหมีมาตรฐานสูงขึ้น (Mdn = 5, Mo = 5, 
IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาการวางแผนการ
ดําเนินงานเพื่อใหสถาบันมีมาตรฐานสูงขึ้นเปนความรับผิดชอบตามบทบาทและหนาที่โดยตรงของ
ผูบริหารสถาบัน การมีเกณฑฯ จึงไมใชเหตุผลหลักในการสรางความตื่นตัว อีกท้ังโดยเนื้อแทเปนการ
ประเมินเอกสารซึ่งอาจไมสะทอนการกระบวนการผลิตที่แทจริง  

ขอที่ 8 การประกาศใชเกณฑฯ โดยองคกรวิชาชีพ และสถาบันจะไมสามารถเปด
ดําเนินการตอไดหากไมมีคุณสมบัติและการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑฯ สงผลใหมหาวิทยาลัยให
ความสําคัญ และสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันมากขึ้น (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, 
IQR = 0) ขอที่ 10 เกณฑฯ บางสวน ขาดความชัดเจน คณะหรือมหาวิทยาลัยที่เปนตนสังกัดของสถาบัน
จึงขาดความเชื่อมั่น สงผลกระทบตอการพิจารณาใหความสนับสนุนแกสถาบัน (Mdn = 4, Mo = 4, 
IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาเกณฑฯ ที่ตัดสินจาก
วิจารณญาณของผูตรวจสามารถสรางความขัดแยงและความเชื่อมั่นในการเขาตรวจประเมินจนอาจเกิด
เปนอคติกับทางสถาบันได อยางไรก็ตามเกณฑฯ ที่ใชอยูนี้เพิ่งเริ่มใชตรวจสถาบันเปนครั้งแรก อาจมี
ความเขาใจไมตรงกันอยูบาง อีกท้ังมหาวิทยาลัยมักรับทราบรายละเอียดของเกณฑฯ โดยการนําเสนอ
ของสถาบัน ซึ่งหากสถาบันมีขอสงสัยเกี่ยวกับเกณฑฯ สามารถสอบถามสภากายภาพบําบัดได ดังนั้น
เกณฑฯ จึงไมมีผลทําใหมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนหรือไม แตขึ้นอยูกับการนําเสนอขอมูลของสถาบัน
ตอมหาวิทยาลัยมากกวา อีกทั้งหากเกณฑฯ ชัดเจนมากจะขาดความยืดหยุนได ซึ่งการที่บริบทของแตละ
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สถาบันมีความแตกตางกันจําเปนตองมีเกณฑฯ ที่ยืดหยุนใหกับแตละสถาบันบาง นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยมีหนาที่ตองใหการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตอยางเต็มที่เพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพ ดังนั้นจึง
ไมเกี่ยวกับความไมชัดเจนของเกณฑฯ ในบางขอ ขอท่ี 11 เกณฑฯ ไมมีอิทธิพลในเชิงเปนอุปสรรคตอ
การบริหารสถาบันที่มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัด แตจะมี
อิทธิพลในเชิงเปนอุปสรรคตอการบริหารสถาบันที่เกิดจากการกําหนดโดยสวนอื่น หรือสถาบันที่กําเนิด
ขึ้นเพื่อแสวงหากําไร (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ขอที่ 12 การที่
กระบวนการพัฒนาเกณฑฯ กอนประกาศใชใหทุกสถาบันที่เปดดําเนินการอยูกอนและผูมีสวนไดสวน
เสียมีสวนรวมอยางตอเนื่องสงผลใหสถาบันมีการวางแผนเตรียมตัวใหมีคุณสมบัติตามเกณฑฯ เพื่อรับ
การประเมิน (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ขอที่ 19 การกําหนดใหมีการตรวจเยี่ยม
และติดตามผลดําเนินการของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองแลว สงผลใหสถาบันตองวางแผนการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑฯ อยางตอเนื่อง (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 
20 การที่มีเกณฑฯ สําหรับสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม โดยสถาบันตองไดรับการรับรองปริญญาฯ 
กอนที่จะประกาศรับสมัครนักศึกษาได สงผลใหมีแนวทางในการวางแผนเพื่อเปดดําเนินการสถาบันใหม
ที่ชัดเจน (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 21 การที่เกณฑฯ กําหนดเวลายื่นขอ
ความเห็นชอบหลักสูตรและขอรับรองสถาบันเพื่อการรับรองปริญญาฯ ของสถาบันที่จะเปดดําเนินการ
ใหม โดยสัมพันธกับวันที่เปดรับนักศึกษาใหมในหลักสูตรนั้นอยางชัดเจน (180 วัน) สงผลใหมีกรอบ
ระยะเวลาที่ชัดเจนสําหรับการวางแผนการยื่นขอรับรองปริญญาฯ ของสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม 
(Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, IQR = 1)  

ขอท่ี 22 การที่เกณฑฯ กําหนดสาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก ไดแก สาขาวิชา
กายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครงราง หรือสาขากายภาพบําบัดระบบประสาท หรือสาขา
กายภาพบําบัดระบบการไหลเวียนเลือดและการหายใจ หรือสาขากายภาพบําบัดทางพัฒนาการการ
เคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของในเด็ก สงผลกระตุนใหสถาบันมีการบริหารงานโดยแบงโครงสราง
ตามแขนงวิชา เพือ่เตรียมความพรอมใหสถาบันที่เปนสวนหนึ่งของคณะสามารถพัฒนาสถาบันตอไปเปน
คณะในอนาคตได (Mdn = 4, Mo = 3, IMdn-MoI = 1, IQR = 1.5) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมวา เมื่อพิจารณาจากการจัดสรร/ใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมี
แนวโนมที่จะจัดโครงสรางองคกรใหกระทัดรัด ไมจําเปนจะไมตั้งคณะวิชาใหมหรือแตกภาควิชาตั้งเปน
คณะ ดังเชน การจัดตั้งคณะสหเวชศาสตรมีแนวโนมของความเปนไปไดมากกวาการจัดตั้งคณะเทคนิค
การแพทย หรือ คณะกายภาพบําบัด แมวาสภาฯ จะกําหนดเกณฑการประเมินใหเปนไปในทิศทางเพื่อ
พัฒนาภาควิชา หรือสาขาวิชา ใหพรอมเปนคณะวิชาก็ตาม ขอที่ 23 การที่เกณฑฯ กําหนดให
สถาบันการศึกษาควรมีสถานะเทียบเทาภาควิชาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนอยางนอย
สงผลใหสถาบันสามารถบริหารจัดการสถาบันทุกๆ ดาน และพัฒนาสถาบันใหมีมาตรฐานสูงขึ้นได 
เนื่องจากผูบริหารสถาบันมีอํานาจในการตัดสินใจ วางแผน ดําเนินการเรื่องตางๆ และคณะหรือ
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับสถาบัน (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญ
สวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาการจัดตั้งหนวยงานภายในขององคกร สภาวิชาชีพไมสามารถที่จะเขา
ไปลวงลูกได แตอาจจะมีผลบางหากหนวยงานตนสังกัดใหความสําคัญ นอกจากนี้โครงสรางองคกรมีได
หลายรูปแบบขึ้นกับความพรอมของแตละสถาบัน การที่ไมไดเปนภาควิชา เชน เปนสาขาวิชา หรือสํานัก
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วิชา มิไดแปลวาจะมีมาตรฐานการเรียนการสอนต่ํากวาการเปนภาควิชา อยางไรก็ตามโครงสรางองคกร
ที่ชัดเจนที่แสดงถึงความเปนสถาบันการศึกษากายภาพบําบัด จะทําใหเกิดความชัดเจนของความเปน
วิชาชีพ ขอที่ 24 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันการศึกษาควรมีสถานะเทียบเทาภาควิชาของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนอยางนอยสงผลใหสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม และสถาบัน
ใหม (อายุไมเกิน 10 ป) ที่มีสถานะของสถาบันต่ํากวาเกณฑฯ มีการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสรางของ
คณะหรือมหาวิทยาลัย เพื่อใหสถานะของสถาบันเปนไปตามเกณฑฯ (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI = 
0, IQR = 1)  

ขอที่ 25 การที่เกณฑฯ กําหนดใหผูบริหารสถาบันตองเปนนักกายภาพบําบัดและ
ตองมีประสบการณสอนวิชาชีพกายภาพบําบัดมาแลวไมนอยกวา 3 ป สงผลใหสถาบันสามารถ
บริหารงานเพื่อการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดใหมีมาตรฐานตามที่สภากายภาพบําบัดกําหนดไดดี 
เนื่องจากผูบริหารสถาบันมีความเขาใจในลักษณะจําเพาะของวิชาชีพ (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI 
= 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาสถาบันที่ไมผานการรับรองนั้นปญหาที่
เกิดขึ้นไมไดเกิดจากสถานภาพของสถาบันเปนหลัก แตเกิดจากความสามารถของผูบริหาร ความไมรูใน
บทบาทที่สําคัญของการเปนผูบริหาร การไมมีระบบพี่เลี้ยงตอผูบริหารมือใหม และหัวใจสําคัญของการ
เปนผูบริหารไมใชทักษะประสบการณการสอน นอกจากนี้การที่ผูบริหารสถาบันตองเปนนัก
กายภาพบําบัดและตองมีประสบการณสอนวิชาชีพกายภาพบําบัดมาแลวไมนอยกวา 3 ปนั้นอาจจะเปน
จริงในบางสถานการณ แตก็พบเห็นหลายสถาบันที่ผูบริหารไมใชนักกายภาพบําบัดสามารถบริหาร
สถาบันไดดี  

ขอท่ี 27 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร และ
อาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานใน
สถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป สงผลใหสถาบันอาจพัฒนาการบูรณาการการบริหารงานบุคคลให
อาจารยมีคุณสมบัติตามเกณฑเขากับการใหบริการวิชาการของสถาบัน โดยเฉพาะคลินิกกายภาพบําบัด 
หรือกายภาพบําบัดชุมชนได (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 1) ขอที่ 28 การที่เกณฑฯ 
ไมไดกําหนดรูปแบบของการพัฒนาความรูใหกับอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่สถาบันควรดําเนินการ สงผลใหสถาบัน
สามารถบูรณาการการพัฒนาความรูใหกับอาจารยผูคบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด
หรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงเขากับการบริการวิชาการของสถาบันทั้งรูปแบบที่ของ USR (ให
เปลา) และการสรางรายไดใหกับสถาบันได (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 1.5) ขอที่ 29 
การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝก
ปฏิบัติงานในสถานการณจริง โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตร
จากสถาบันการนั้น สงผลใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัดตองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งและนิเทศการฝกปฏิบัติงานไดภายใตขอจํากัดดาน
บุคลากร (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 31 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัย
เกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมีและควรจัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันมีแนวทางการ
วางแผนเพื่อพัฒนาทรัพยากรที่เปนปจจัยเกื้อหนุนการจัดการศึกษาไดอยางชัดเจน (Mdn = 5, Mo = 5, 
IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 32 เกณฑฯ และกระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑฯ มีอิทธิผลให
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สถาบันตองพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานสถาบันใหมีประสิทธิภาพ (Mdn = 4, 
Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาเปนกระบวนการ
ดําเนินการปกติของสถาบันอยูแลวแมไมมีเกณฑขอนี้ทางสถาบันก็ตองดําเนินการดวยระบบและกลไก
อื่นๆ ของสถาบัน ขอที่ 33 การที่เกณฑฯ กําหนดองคประกอบการจัดการเรียนการสอนเปนเกณฑเพื่อ
การพัฒนาทุกขอนั้น สงผลใหสถาบันตองพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมวาเปนกระบวนการดําเนินการปกติของสถาบันอยูแลวแมไมมีเกณฑขอนี้ทางสถาบันก็
ตองดําเนินการดวยระบบและกลไกอ่ืนๆ ของสถาบัน อยางไรก็ตามอาจจะจริงสําหรับสถาบันที่ยังไมมี
ระบบชัดเจน  

1.2 จากตารางที่ 8 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและ
การบริหารทรัพยากร ทีผู่เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นปานกลาง จํานวน 
5 ประเด็น ไดแก   

ขอที่ 3 สถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลวและไมไดรับการรับรองปริญญาฯ ตาม
เกณฑฯ นี้ จะสงผลทําใหสังคมขาดความเชื่อม่ันตอนักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปนผลผลิตของสถาบัน
ซึ่งปฏิบัติงานในสังคมแลว (Mdn = 3, Mo = 2, IMdn-MoI = 1, IQR = 1.5) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่ง
มีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา สังคมอาจขาดความเชื่อมั่นตอนักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปนผลผลิตของ
สถาบันซึ่งปฏิบัติงานในสังคมแลว เนื่องจากสังคมรับรูจากผลการประเมิน แตไมรับรูรายละเอียดของ
เกณฑฯ หรือเหตุผลที่ไมไดรับการรับรอง อยางไรก็ตามอีกสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวานัก
กายภาพบําบัดที่ปฏิบัติงานนั้นเปนผูมีใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งมีการตออายุใบอนุญาติกับสภา
กายภาพบําบัด ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบได ดังนั้นจึงไมสงผลตอความเชื่อมั่น ตลอดจน
ผูรับบริการกายภาพบําบัดจะทราบและตระหนักในมาตรฐานการใหบริการของนักกายภาพบําบัดรายนั้น
อยู  

ขอที่ 14 การที่ไมมีการเผยแพรถึงเหตุผลและหลักการคิดคํานวณที่มาของการ
กําหนดตัวเลขหรือสัดสวนตางๆ ที่ปรากฎในเกณฑฯ อาทิ จํานวนชั่วโมงสอนสูงสุดตอสัปดาหของ
อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณบริหาร
ของผูบริหารสถาบัน ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณสอนของผูบริหารสถาบัน อาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณทางคลินิกหรือ
การปฏิบัติงานในสถานการณจริงของอาจารย สัดสวนจํานวนอาจารยตอนักศึกษาในการสอน
ปฏิบัติการ ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก หรือสัดสวนอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมี
ตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป เปนตน ทําใหสถาบันขาดความเชื่อมั่นวาการ
บริหารสถาบันใหเปนไปตามเกณฑจะเปนทิศทางการพัฒนาสถาบันที่เหมาะสมสอดคลองกับการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ สงผลในเชิงเปนอุปสรรคตอการวางแผนกําหนดนโยบายของสถาบัน (Mdn = 
3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวามีการ
อภิปรายถึงสัดสวนตางๆ ในที่ประชุมที่จัดโดยสภากายภาพบําบัด หรือถาหากไมเขาใจก็สามารถ
สอบถามไปที่สภากายภาพบําบัดได อยางไรก็ตามผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาบาง
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สถาบันผูบริหารระดับสูงไมไดเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดและไมไดเปนบุคคลที่อยูในสวนงาน
ของวิขาชีพจะไมเขาใจในสิ่งที่สภากายภาพบําบัดตองการสื่อ ดังนั้นผูบริหารระดับปฏิบัติงานจึงตองการ
ขอมูลนี้เปนลายลักษณอักษรเพื่องายตอการตอรองเจรจางายตอการกําหนดแผนตาง ๆ อีกท้ังการที่ไม
สามารถอธิบายที่มาของเกณฑตางๆ ได สะทอนใหเห็นถึงแนวปฏิบัติที่ไมมีมาตรฐาน ขาดความ
นาเชื่อถือ ไมสามารถสรางการยอมรับ รวมทั้งแนวปฏิบัติ กฏเกณฑและบริบทของมหาวิทยาลัยที่
แตกตางกัน จึงไมสามารถนํามาเปนทิศทางในการพัฒนาได หากทําตามก็เปนเพียงทําเพื่อใหผานการ
ตรวจประเมิน จึงเปนอุปสรรคและไมสามารถนํามาเปนทิศทางในการพัฒนาสถาบันได นอกจากนี้เหตุผล
การกําหนดอัตราสวนตางๆ สภาอาจจะใชหลักคิดจากประสบการณและความหวังดี เชน อยากจะเห็น
มาตรฐานและคุณภาพของผูสอน ชวยใหผูสอนไดมีเวลาในการทํางานดานตางๆ แตอาจจะไมมีหลักฐาน
เชิงประจักษ จึงอาจจะไมเปนที่ยอมรับแกสถาบันตางๆ ขอท่ี 17 การที่ผลการพิจารณาใหการรับรอง
สถาบัน มีได 3 รูปแบบ คือ รับรอง ไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการแกไข ปรับปรุง ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และไมรับรอง โดยการไมรับรองโดยมีเงื่อนไขฯ และการไมรับรองนั้น สถาบัน
ตองงดรับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไปจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง สงผลใหการวาง
แผนการดําเนินงานของสถาบันเพื่อตออายุการรับรองปริญญาฯ ขาดแนวทางที่ชัดเจน (Mdn = 3, Mo 
= 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาสภาไดมีการ
กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ 180 วันกอนรับนักศึกษาใหม ดังนั้นสถาบันจึงมีหนาที่
ตองเตรียมความพรอมไวทั้งในดานบวกและดานลบ  

ขอที่ 26 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดคุณสมบัติของผูบริหารใหตองมีความรูดานการ
บริหารการศึกษาซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหสามารถบริหารสถาบันใหมีประสิทธิภาพ เชน ผานการ
ฝกอบรม หรือมีวุฒิการศึกษาทางดานการบริหารการศึกษา อาจสงผลใหมีผูบริหารสถาบันที่ไมมีความรู
ดานการศึกษา/การบริหารการศึกษาและบริหารสถาบันไดมีประสิทธิภาพไมเต็มที่ (Mdn = 3, Mo = 3, 
IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาผูบริหารควรมี
ประสบการณและไดรับการอบรม ตองมีความรูดานการบริหารการศึกษา โดยเฉพาะการบริหารหลักสูตร 
ซึ่งบุคลากรในสายวิชาชีพมักไมเห็นความสําคัญ ทําใหการจัดการศึกษาไมมีคุณภาพ อยางไรก็ตาม
ผูเชี่ยวชาญอีกสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาการที่เกณฑฯ กําหนดใหผูบริหารตองมีประสบการณ
การบริหารงานและเปนบุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดก็เพียงพอแลว เพราะประสบการณ
การบริหารงานก็เปนตัวที่บงบอกไดวาตองมีประสบการณในการทํางานดานการศึกษาอยูในตัวแลว  

ขอท่ี 30 การที่เกณฑระบุใหสถาบันควรมีระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจ ประกอบดวย ระบบขอมูลและสารสนเทศดานการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการแกสังคมนั้น ไมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบขอมูลและสาระสนเทศของ
สถาบันที่มีอยูเดิม เนื่องจากการใชระบบขอมูลและสาระสนเทศของสถาบันมักเปนระบบเดียวกันกับ
มหาวิทยาลัยที่สังกัด ซึ่งเกณฑฯ นี้ไมสามารถสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาวิทยาลัยได 
(Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจมีความสําคัญที่สุดในการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศระดับ
หลักสูตรและคณะจะมีความจําเพาะกวาระบบสารสนเทศระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งถาบริหารจัดการไดดีจะ
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สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับมหาวิทยาลัยได อยางไรก็ตามบางมหาวิทยาลัยอาจมีการปรับปรุงให
เปนไปตามเกณฑไดเนื่องจากสิ่งที่กดดันตนสังกัดมาจากเกณฑการรับรองของหลายวิชาชีพ  

1.3 จากตารางที่ 8 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและ
การบริหารทรัพยากร ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นนอยถึงนอยที่สุด 
จํานวน 1 ประเด็น คือ ขอที่ 9 เกณฑฯ อาจสงผลเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสถาบันที่มีมาตรฐานต่ํา
กวาเกณฑฯ แตมหาวิทยาลัยไมเห็นความสําคัญ ไมใหการสนับสนุน และผลักภาระใหสถาบันบริหาร
จัดการเอง (Mdn = 2, Mo = 2, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็น
เพิ่มเติมวาเกณฑฯ ไมไดเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสถาบันแตเปนการสนับสนุนใหสถาบันมีแนวทาง
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใหไดนักกายภาพบําบัดตรงตามคุณลักษณะขั้นพื้นฐานของนัก
กายภาพบําบัดแตตางกันตรงอัตลักษณและเอกลักษณของแตละสถาบัน 

1.4 จากตารางที่ 8 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและ
การบริหารทรัพยากร ทีผู่เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน จํานวน 6 ประเด็น ไดแก 

ขอที่ 6 กอนการประกาศเกณฑฯ สถาบันถูกกํากับมาตรฐานโดยสภา
มหาวิทยาลัยและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ และมีสภา
กายภาพบําบัดเปนผูตรวจสอบผลผลิตของการดําเนินการของสถาบันผานการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน
เปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดอยูแลว ดังนั้นเกณฑฯ การรับรองปริญญาฯ นี้จึงสงผลใหสถาบัน
ตองบริหารสถาบันภายใตภาวะกดดันของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่เกินจําเปน สถาบันขาดอิสระและเอกภาพในการดําเนินงาน และเปนการเพิ่มภาระที่ไมจําเปนตอ
สถาบัน (Mdn = 3, Mo = 5, IMdn-MoI = 2, IQR = 2.5) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็น
เพิ่มเติมวากอนหนาที่จะมีสภาวิชาชีพเกิดขึ้นสถาบันยังดําเนินการมาไดอยางมีประสิทธิภาพนํามาซึ่ง
บุคคลที่มีคุณภาพที่กําลังปฏิบัติหนาที่ในสังคมและบางสวนทํางานใหกับสภาวิชาชีพอยูนะปจจุบัน และ
บางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาการที่มีเกณฑกลางจากสภากายภาพบาบัดในการกํากับมาตรฐานตั้งแต
กระบวนการผลิต จะทําใหทุกสถาบันมีมาตรฐานของกระบวนการที่ใกลเคียงกัน ซึ่งเปนสิ่งหนึ่งที่วิชาชีพ
กายภาพบําบัดในปจจุบันควรไดรับการพัฒนา ขอที่ 7 การประกาศใชเกณฑฯ แสดงถึงความไมเชื่อมั่น
ของสภาวิชาชีพกายภาพบําบัดตอการดําเนินงานของสถาบันซึ่งถูกกํากับโดยสภามหาวิทยาลัยและ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนกระบวนการสอบเพื่อขอ
ขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดซึ่งดําเนินการโดยสภากายภาพบําบัดเอง สงผลให
สถาบันขาดความเชื่อมั่นในการพัฒนาสถาบันฯ ตามมาตรฐานที่สภากายภาพบําบัดกําหนด (Mdn = 
3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 2) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาสถาบันไม
จําเปนตองขาดความเชื่อมั่นในการพัฒนาสถาบัน เพราะกอนหนาที่จะมีสภาวิชาชีพเกิดขึ้นสถาบันก็ยัง
ดําเนินการมาไดอยางมีประสิทธิภาพนํามาซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพท่ีกําลังทํางานใหกับสภากายภาพบําบัด
อยูในปจจุบัน  ตลอดจนสถาบันสามารถพัฒนาใหมีมาตรฐานที่สูงกวาที่เกณฑฯ กําหนดได อยางไรก็ตาม
การประกาศเกณฑฯ เพื่อกํากับมาตรฐานยอมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูออกเกณฑฯ และสังคมมีเชื่อมั่นตอ
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การดําเนินการของสถาบันที่ปฏิบัติไดตามเกณฑ ซึ่งอาจกลาววาเปนความไมเชื่อมั่นตอการดําเนินการ
ของสถาบันไดเชนกัน  

ขอที่ 13 แมวาสถาบันที่เปดดําเนินการอยูกอนจะมีสวนรวมในการกําหนด
เกณฑฯ แตในข้ันตอนการพัฒนารายละเอียดของเกณฑฯ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอด สงผลให
การคาดการณและวางแผนเพื่อการพัฒนาของสถาบันขาดความชัดเจน ตลอดจนสถาบันสูญเสีย
งบประมาณในการเตรียมความพรอมและพัฒนาสถาบันตามเกณฑฯ ที่ไมถูกกําหนด (Mdn = 3, Mo 
= 2, IMdn-MoI = 1, IQR = 2) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาธรรมชาติของการ
พัฒนาเกณฑฯ ตองมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดเพื่อใหไดเกณฑที่เหมาะสม โดยผูบริหารสถาบันที่เขาไป
มีสวนรวมในการกําหนดเกณฑฯ ตองใชวิจารณญาณที่เหมาะสมในการเตรียมความพรอมเพื่อรับการ
ประเมินเอง อยางไรก็ตามเนื่องจากเปนการประกาศใชและตรวจประเมินสถาบันเปนครั้งแรก 
รายละเอียดของเกณฑฯ บางขอที่มีการพิจารณาในที่ประชุม หากถูกประกาศใช สถาบันตองใชเวลาใน
การจัดหาหรือเตรียมความพรอมมาก ผูบริหารสถาบันจึงจําเปนตองตัดสินใจดําเนินการกอนที่เกณฑจะ
ถูกประกาศใช ขอที่ 15 การที่กระบวนการขอรับรองสถาบันฯ พิจารณาจากผลการดําเนินงาน 1 ป
การศึกษาที่ผานมาของสถาบัน ทําใหสถาบันที่ไดรับการพิจารณาไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการ
แกไข ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กําหนด ไมสามารถดําเนินการแกไขไดเนื่องจากเปนผลการ
ดําเนินงานที่ผานไปแลว (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 2) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมี
ความคิดเห็นเพิ่มเติมวา เกณฑฯ ตาง ๆ ลวนดูผลการดําเนินการที่ผานมาทั้งสิ้น การแกไขคือการ
ปรับปรุงใหดีขึ้นในอนาคต ซึ่งเงื่อนไขไมไดใหกลับไปแกอดีต แตใหเสนอใหม โดยเหตุการณดังกลาวตอง
ไมเกิดอีกในเงื่อนเวลาใหมที่เสนอขอพิจารณาหลักฐาน และแมจะเปนการประกาศใชและตรวจประเมิน
สถาบันเปนครั้งแรก แตก็มีการประกาศเกณฑลวงหนาเพื่อใหเตรียมตัวกอน นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับ
รายละเอียดของขอท่ีไมผาน ซึ่งหากเล็กนอยอาจสามารถแกไขได อยางไรก็ตามผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมี
ความคิดเห็นเพิ่มเติมวาการไมรับรองโดยมีเงื่อนไข มีวัตถุประสงคเพื่อใหโอกาสสถาบันไดแกไข แตการที่
ตองเสนอผลการดําเนินงานใหมที่พัฒนาแลวนั้นสถาบันจึงไมไดรับโอกาสนั้นแทจริง ขอท่ี 16 การไม
รับรองโดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไข ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กําหนด สถาบันตองงดรับ
นักศึกษาในปการศึกษาถัดไปจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง ซึ่งสถาบันเหลานั้นตองเสนอ
ผลการดําเนินงาน 1 ปการศึกษาที่ปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑแลว ภายหลังจากทราบผลการ
พิจารณา ดังนั้นสถาบันเหลานั้นจึงไดรับผลกระทบเชนเดียวกับการไมรับรอง คือ ไมสามารถรับ
นักศึกษาได ดังนั้นการไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไข ปรับปรุง ภายในระยะเวลาที่
กําหนดนั้น หากกําหนดระยะเวลาใหสถาบันเปดรับนักศึกษาไดอีกจนกวาสภากายภาพบําบัดจะให
การรับรอง เชน ใหสถาบันเปดรับนักศึกษาไดอีก 1 ปการศึกษาถัดไปและหลังจากนั้นไมสามารถรับ
นักศึกษาไดจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง จะสงผลตอการพัฒนาสถาบันเหลานั้นโดย
เกิดผลกระทบดานลบนอยลง (Mdn = 4, Mo = 3, IMdn-MoI = 1, IQR = 2) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวน
หนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาแมจะเปนการประกาศใชและตรวจประเมินสถาบันเปนครั้งแรกแตก็มีการ
ประกาศเกณฑลวงหนาเพื่อใหเตรียมตัวกอน ดังนั้นหากสถาบันไมสามารถเตรียมตัวพัฒนาใหเปนไปตาม
เกณฑฯ ได ก็ไมควรรับนักศึกษาจนกวาจะพัฒนาใหไดตามเกณฑแลวเสนอขอรับรองใหม นอกจากนี้
สถาบันที่เปดดําเนินการอยูกอนจะมีมาตรฐานในการดําเนินการอยูแลวตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
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หรือเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดเดิม ซึ่งเกณฑฯ ที่ประกาศเพิ่มเติมนี้เปนเพียง
เกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา สถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลวไมควรมีมาตรฐานต่ํากวาเกณฑฯ นี้มากจนไม
สามารถพัฒนาไดทันการเสนอขอรับรองในครั้งแรก จึงไมควรยืดเวลาใหสามารถรับนักศึกษาไดอีกหาก
ไมมีมาตรฐานตามเกณฑฯ เมื่อเสนอขอรับรอง นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่ไมผานวามากนอย
เพียงใด ถาสามารถปรับปรุงแกไขไดตามกําหนดเวลาก็จะสามารถรับนักศึกษาได อยางไรก็ตาม
ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาแมจะมีการประกาศเกณฑลวงหนาเพื่อใหเตรียมตัวกอน 
แตระยะเวลาในการประกาศลวงหนากอนนั้นอาจไมเพียงพอใหสถาบันเตรียมตัวพัฒนาไดทันการเสนอ
ขอรับรองในครั้งแรก ขอที่ 18 การกําหนดคะแนนของเกณฑฯ เพื่อการพัฒนาไมมีหลักการใหคะแนน
อยางละเอียด แตเปนการใหคะแนนแบบ all or none สงผลใหการวางแผนเพื่อการพัฒนาคุณสมบัติ
และการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภากายภาพบําบัดกําหนดขาด
แนวทางที่ชัดเจน (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 2) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมวาการใหคะแนนบางขอบางขอมีวิธีการคิดคะแนนเปนสัดสวนชัดเจน แตสวนใหญเปน 
all or none (ไดคะแนนหรือไมไดคะแนนเลย) ซึ่งเกณฑฯ ขอที่เปน all or none นั้น แปลวาสถาบัน
ควรดําเนินการใหไดตามนั้นทั้งหมดจึงจะถือเปนการพัฒนา นอกจากนี้เกณฑพัฒนามุงใหสถาบันสามารถ
พัฒนาไดสูงขึ้นตามที่กําหนด แตดวยแนวทางใดควรเปนอัตลักษณแตละสถาบัน ถาสภากําหนดทุกอยาง
ก็จะทําใหไดนักกายภาพบําบัดที่เหมือนกันหมดไมมีอัตลักษณหรือเอกลักษณของสถาบัน  

2. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน จํานวน 47 ประเด็น ดังตารางที่ 9 พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลองกัน จํานวน 38 ประเด็น โดยเปนความคิดเห็นระดับมากถึงมากที่สุด จํานวน 28 ประเด็น 
ระดับปานกลาง จํานวน 9 ประเด็น และระดับนอยถึงนอยที่สุด จํานวน 1 ประเด็น และผูเชี่ยวชาญมี
ความคิดเหน็ไมสอดคลองกัน จํานวน 9 ประเด็น   
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 3) 

ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

34 การที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรมีรายละเอียดชัดเจน ทําให
สถาบันมีแนวทางท่ีชัดเจนในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานท่ีสภากายภาพบําบัดกําหนด 

4 5 1 1 4 5 มาก สอดคลอง 

35 การขอความเห็นชอบหลักสูตรจากสภากายภาพบําบัดตามเกณฑฯ 
นี้ สถาบันตองยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรลวงหนากอนถึง
กําหนดการเปดรับนักศึกษาไมนอยกวา 180 วัน โดยหลักสูตรตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยของสถาบันแลว อยางไร
ก็ตามโดยทั่วไประยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรจนไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใชระยะเวลาประมาณ 1 ป ดังนั้น
สถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลวจึงตองเริ่มดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรในชวงปที่ 4 ของการใชหลักสูตรซึ่งยังไมมีผลการประเมิน
เกี่ยวกับบัณฑิต สงผลใหการปรับปรุงหลักสูตรขาดมีประสิทธิภาพ
และไดหลักสูตรที่ไมทันสมัย 

3 3 0 1 3 4 ปานกลาง สอดคลอง 

36 เนื่องจากการขอความเห็นชอบหลักสูตรดําเนินการกอนใชหลักสูตร 
ดังนั้นการที่ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรมีได 3 รูปแบบ 
ไดแก เห็นชอบ ไมเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไข
ปรับปรุงหลักสูตร และไมเห็นชอบ ทําใหสถาบันสามารถปรับปรุง 
แกไข หลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานที่สภากายภาพบําบัดแจงจาก
ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรได 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

37 การที่ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรแบบไมเห็นชอบ
โดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตร 
กําหนดใหสถาบันเสนอขอความเห็นชอบใหมไดภายใน 90 วัน 
อาจทําใหสถาบันไมสามารถดําเนินการไดทัน เนื่องจากการแกไข
หลักสูตรที่ผานการพิจารณาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยแลว
ตองเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหมซึ่งมีหลายขั้นตอน และ
แตละขั้นตอนตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ 

4 4 0 1 3 4 มาก สอดคลอง 

38 จํานวนชั่วโมงของเนื้อหาหรือสาระวิชาที่สําคัญในหลักสูตรที่
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนด มีจํานวนชั่วโมงมากเกินไป 
(563 ชั่วโมง จากจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 
84 หนวยกิต) สงผลใหสถาบันมีสัดสวนจํานวนช่ัวโมงที่เหลือเพื่อ
การจัดหลักสูตรใหมีอัตลักษณ เอกลักษณ ตลอดจนตอบสนอง
ตอวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยไมเพียงพอ 

3 4 1 2 2 4 ปานกลาง ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

39 การที่เกณฑฯ กําหนดคุณสมบัติความรูพื้นฐานของผู เขารับ
การศึกษาเปนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยไมอนุโลม
ใหผูเขารับการศึกษาที่ความรูพื้นฐานเปนสายอื่นแตไดรับการ
ปรับพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพิ่มเติม
กอนเริ่มการศึกษาในหลักสูตรใหเขาศึกษาได สงผลจํากัดการเปด
โอกาสของสถาบัน และจํากัดโอกาสการพัฒนานักศึกษาที่มี
พื้นฐานดานศิลปะซึ่งเปนพื้นฐานที่สามารถสงเสริมวิชาชีพ
กายภาพบําบัดไดอีกดานหนึ่ง เชน การออกแบบอุปกรณสําหรับ
ผูปวย ศิลปะบําบัดสําหรับผูปวย เปนตน 

3 3 0 1 3 4 ปานกลาง สอดคลอง 

40 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาตางคณะหรือตางสาขาจะตอง
ผานการประเมินเจตคติตอวิชาชีพ สงผลใหสถาบันไดรับปจจัย
นําเขาคือนักศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งจะทําใหสถาบันจัดการเรียน
การสอนไดงาย และไดผลผลิตคือบัณฑิตกายภาพบําบัดที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภากายภาพบําบัดกําหนด 

4 5 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 

41 การที่เกณฑฯ กําหนดใหหลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาไมนอย
กวา 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา และไมเกิน 16 
ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา สงผลจํากัดการพัฒนา
การศึกษารูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต (ไมกําหนดระยะเวลาใน
การศึกษา) 

2 2 0 1.5 2 3.5 นอย สอดคลอง 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

42 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองได
แตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันสามารถกําหนดแนว
ทางการประเมินผลชัดเจนตามมาตฐานที่สภากายภาพบําบัด
กําหนด 

4 4 0 1.5 3 4.5 มาก สอดคลอง 

43 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองได
แตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันตองพัฒนาระบบกํากับ
ติดตามนักศึกษาเฉพาะรายที่มีผลการเรียนต่ําในรายวิชาดังกลาว
ระหวางภาคการศึกษา และจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
แผนการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนรูของนักศึกษาเฉพาะราย
เหลานั้น 

4 4 0 0.5 4 4.5 มาก สอดคลอง 

44 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองได
แตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันตองมีระบบอาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดการแผนการศึกษา
สําหรับนักศึกษาเฉพาะราย 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

45 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองได
แตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด ทําใหอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา
เพิ่มขึ้น และมีนักศึกษาท่ีไมสามารถเรียนตามแผนการศึกษาปกติ
ที่กําหนดในหลักสูตรได (มีนักศึกษาตกคางแตละชั้นป) สงผลตอ
การคาดการณการรับนักศึกษาใหมของสถาบัน 

3 3 0 1 2 3 ปานกลาง สอดคลอง 

46 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองได
แตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดาน
วิชาชีพกายภาพบํ าบัดส งผลกระทบด านลบต อสถาบัน 
โดยเฉพาะการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อาจสงผลให
สถาบันลดมาตรฐานการประเมินผลการศึกษาซึ่งจะกระทบตอ
คุณภาพของบัณฑิตและนักวิชาชีพกายภาพบําบัดตอไป 

3 2 1 2 2 4 ปานกลาง ไมสอดคลอง 

47 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนตองมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลให
สถาบันมีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนไดสอดคลอง
กับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจาก
ผูบริหารจัดการหลักสูตร และผูสอนมีพื้นฐานการเปนนักวิชาชีพ
กายภาพบําบัด เชนเดียวกับผลผลิตของหลักสูตร 

5 5 0 1 4 5 มากทีสุ่ด สอดคลอง 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

48 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนตองมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น อาจารยตองมี
การศึกษาตอเนื่องดานกายภาพบําบัดเพื่อตออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลดีตอการเรียนการสอนดวย
ความรูที่เปนปจจุบันและทันสมัย อยางไรก็ตามสถาบันควรมี
ระบบกํากับติดตามใหอาจารยนําผลการฝกอบรมหรือการศึกษา
ตอเนื่องนั้นมาใชในการปฏิบัติงาน 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 

49 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร
และอาจารยผูสอนอาจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก
ทางดานกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันมีการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอนไดสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากผูบริหารหลักสูตรและผูสอนมี
การศึกษาระดับหลังปริญญาดานวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยตรง 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

50 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร
อาจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกทางดานวิทยาศาตร
สุขภาพ หรือสาขาอื่น (นอกเหนือจากทางดานกายภาพบําบัด
หรือวิทยาศาตรสุขภาพ) ดังนั้นการศึกษาระดับหลังปริญญาของ
อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร อาจไมจําเพาะตอ
วิชาชีพกายภาพบําบัด จึงอาจไมสงผลดีตอการบริหารหลักสูตร
กายภาพบําบัดใหสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

3 4 1 2 2 4 ปานกลาง ไมสอดคลอง 

51 การที่ เกณฑฯ ไมอนุโลมใหสถาบันมีอาจารยผูสอนที่มี ใบ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่วุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับ
ปริญญาโทไดนั้น สงผลดานลบตอการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน เนื่องจากวิชาชีพกายภาพบําบัดเปนวิชาชีพ
ที่ตองฝกปฏิบัติ ซึ่งการมีผูสอนที่มีทักษะและประสบการณดาน
คลินิกหรือการปฏิบัติงานในสถานการณจริงสูงจะเปนผลดีตอ
การจัดการจัดการเรียนการสอนทางดานกายภาพบําบัด อยางไร
ก็ตามผูมีทักษะและประสบการณดังกลาวอาจมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด (ปริญญาตรี) เทานั้น 

4 3 1 1.5 3 4.5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

52 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร
ทุกคนตองมีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอย
กวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตกรณี) แตไมจําเพาะวาตองเปน
ประสบการณสอนหลักสูตรกายภาพบําบัดเทานั้น ไมสงผลดาน
บวกตอการบริหารหลักสูตรกายภาพบําบัดใหสอดคลองกับการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากการสอนใน
ระดับปริญญาวิชาชีพมีความจําเพาะตอวิชาชีพนั้นๆ 

4 4 0 1 3 4 มาก สอดคลอง 

53 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนอาจารยกายภาพบําบัดประจํา
หลักสูตร  ที่มีประสบการณการเปนอาจารยประจําหลักสูตรหรือ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกายภาพบําบัดนั้น อาจไมสงผลดี
ตอการบริหารหลักสูตรกายภาพบําบัดใหสอดคลองกับการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เนื่องจากการบริหารหลักสูตรระดับ
ปริญญาวิชาชีพนั้นมีความจําเพาะตอวิชาชีพนั้นๆ 

4 4 0 1 3 4 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

54 การที่ เกณฑฯ ไมกําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจํา
หลักสูตรตองมีความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษาและการบริหาร
จัดการหลักสูตรซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการบริหารจัดการ
หลักสูตรมีประสิทธิภาพ เชน อาจารยตองผานการอบรมหรือมี
วุฒิการศึกษาดานหลักการศึกษาหรือการบริหารจัดการหลักสูตร 
นั้น สงผลใหสถาบันไมสามารถบริหารจัดการหลักสูตรไหมี
ประสิทธิภาพไดอยางเต็มที ่

4 4 0 1 3 4 มาก สอดคลอง 

55 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
สอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป 
(แลวแตวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก) เปนการลด
ปญหาการปรับตัวของอาจารยในชวงปแรกของการสอน สงผล
ใหสถาบันจัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4 5 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 

56 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
สอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป 
(แลวแตวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก) อยางไรก็ตาม
อาจไมใชประสบการณสอนระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
ก็ได อาจไมเปนผลดีตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนเนื่ องจาก การสอนระดับปริญญาวิชาชีพนั้นมี
ความจําเพาะกับแตละวิชาชีพ 

3 4 1 1 3 4 ปานกลาง สอดคลอง 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

57 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร 
และอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอย
กวา 1 ป สงผลใหสถาบันบริหารจัดการหลักสูตรและจัดการ
เรี ยนการสอน เพื่ อผลิ ตนั กวิ ช าชีพกายภาพบํ าบั ด ได มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผูดําเนินการหลักสูตรและผูสอนเปนนัก
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่เคยปฏิบัติงานในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดเชนเดียวกับผลผลิตที่ตองการผลิต 

4 5 1 1 4 5 มาก สอดคลอง 

58 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร 
และอาจารยผูสอน ที่ทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอย
กวา 1 ป แตไมกําหนดวิธีการนับระยะเวลาของประสบการณที่
ชัดเจน เชน ระยะเวลาเริ่มตนถึงสิ้นสุด ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ตอวัน รูปแบบการปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือบางเวลา หรือความถี่
ในการปฏิบัติงาน อาจไมสงผลดานบวกอยางเต็มที่ตอการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทางดานกายภาพบําบัด 

4 4 0 1 3 4 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

59 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบั ติ ง านทางคลินิ กกายภาพบํ าบั ดหรือปฏิบัติ งานใน
สถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่
ตนเปนผู สอน ส งผลใหสถาบันจัดการ เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
เนื่องจากอาจารยมีทักษะทางคลินิกจําเพาะตอสาขาที่สอน 

5 5 0 2 3 5 มากที่สุด ไมสอดคลอง 

60 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบั ติ ง านทางคลินิ กกายภาพบํ าบั ดหรือปฏิบัติ งานใน
สถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่
ตนเปนผูสอน ไดแก สาขาวิชากายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อ
และโครงราง หรือสาขากายภาพบําบัดระบบประสาท หรือสาขา
กายภาพบําบัดระบบการไหลเวียนเลือดและการหายใจ หรือ
สาขากายภาพบําบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะ
อื่นๆ ที่ เกี่ ยวของใน เด็ก  ส งผลจํ ากัดการพัฒนาวิ ชาชีพ
กายภาพบํ าบั ดด านอื่ น ๆ  ขอ งสถาบั น  อ าทิ  ผู สู ง อา ยุ 
กายภาพบําบัดชุมชน การยศาสตร กายภาพบําบัดทางการกีฬา 
เปนตน 

4 4 0 1.5 2.5 4 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

61 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดใหอาจารยผูสอนตองมีความรูเกี่ยวกับ
หลักการศึกษา การสอน หรือการประเมินผล ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญที่จะทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เชน 
อาจารยตองผานการอบรมหรือมีวุฒิการศึกษาดานการสอนหรือ
การประเมินผลนั้น สงผลใหสถาบันไมสามารถจัดและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพไดอยางเต็มที ่

4 3 1 1.5 3 4.5 มาก สอดคลอง 

62 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแต
ละรายวิชาหรือในหลักสูตร อาจสงผลใหบางสถาบันไมเพิ่ม
อาจารยประจําใหเพียงพอ เนื่องจากการจางอาจารยพิเศษมี
ตนทุนต่ํากวา จึงสงผลเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ 

3 3 0 1.5 2.5 4 ปานกลาง สอดคลอง 

63 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแต
ละรายวิชาหรือในหลักสูตร อาจสงผลใหบางสถาบันใชอาจารย
พิเศษเปนผูสอนหลักในรายวิชาดานวิชาชีพซึ่งผูสอนควรเปน
อาจารยประจําเพื่อสามารถใหคําปรึกษานอกช้ันเรียนหรือใหการ
สอนเสริมไดนั้น จึงสงผลเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ 

3 3 0 1.5 3 4.5 ปานกลาง สอดคลอง 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

64 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสาถาบันตองมีบุคคลากรสายสนับสนุน
ดานวิชาการและการศึกษาประจําหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางนอย 1 คนที่รับผิดชอบดาน
บริหารจัดการและการดําเนินงานของหลักสูตร สงผลใหสถาบัน
จัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมี
บุคคลากรที่ชวยในการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

4 4 0 1.5 3.5 5 มาก สอดคลอง 

65 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันตองมีบุคคลากรสายสนับสนุน
ดานวิชาการและการศึกษา โดยไมกําหนดสัดสวนกับจํานวนนิสิต
อาจไมสงผลใหสถาบันการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพได เนื่องจากแตละสถาบันมีจํานวน
นักศึกษาแตกตางกัน ความจําเปนของการมีบุคคลากรสาย
สนับสนุนดานวิชาการและการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
จึงแตกตางกัน 

4 4 0 1 3 4 มาก สอดคลอง 

66 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนซึ่งคิดจาก
ชั่วโมงปฏิบัติงานจริง สงผลจํากัดการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบใหม  เชน การจัดการเรียนการสอนตามหลัก 
education 3.0 active learning หรือ PBL ของใหสถาบัน 

3 2 1 2 2 4 ปานกลาง ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

67 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษา
ไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชา
ความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันจัดการเรียน
การสอนรายวิชาปฏิบัติการที่มีคุณภาพตามมาตฐาน เนื่องจาก
รายวิชาปฏิบัติของหลักสูตรกายภาพบําบัดตองการผลลัพธคือ
นักศึกษาปฏิบัติไดจริง ดังนั้นจึงตองการจํานวนอาจารยผูสอน
ปฏิบัติที่ เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาในชั้นเรียน เพื่อให
นักศึกษาเรียนรูและปฏิบัติไดภายในกําหนดเวลาของรายวิชาใน
หลักสูตร 

4 5 1 1 4 5 มาก สอดคลอง 

68 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษา
ไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชา
ความรู เฉพาะดานกายภาพบําบัด ทําใหสถาบันที่มีจํานวน
อาจารยจํากัด ตองมีการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน
ในแตละภาคการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูง เพื่อใหสามารถ
จัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ (ซึ่งเปนรายวิชาสวนใหญของ
หลักสูตร) ใหเปนไปตามเกณฑฯ ภายใตขอจํากัดของจํานวน
อาจารย 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

69 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษา
ไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชา
ความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันที่มีจํานวน
อาจารยจํากัด อาจารยแตละคนตองสอนหลายวิชาซึ่งอาจไม
จําเพาะกับสาขาท่ีเชี่ยวชาญ ทําใหการสอนขาดประสิทธิภาพ 

3 3 0 1.5 2.5 4 ปานกลาง สอดคลอง 

70 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรเต็มเวลาหรือนักกายภาพบําบัดที่เปนบุคลากรของ
สถาบันนั้นหรืออาจารยพิเศษที่มีคําสั่งแตงตั้งในการสอนฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริงตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาไมควรเกิน 1:6 นั้น 
สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัตงิานในสถาณการณจริงได
มีประสิทธิภาพ 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

71 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีสัดสวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผูที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 20 สงผลใหอาจารยประจําจะไดรับการพัฒนาเพื่อให
ไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ซึ่งจะทําใหจัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 

72 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีสัดสวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรทีวุ่ฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผูที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 20 สงผลใหสถาบันอาจมีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดาน
วิชาการและการวิจัยมากขึ้นแตมีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดาน
คลินิกนอยลง 

3 3 0 0 3 3 ปานกลาง สอดคลอง 

73 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีแผนและงบประมาณให
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาทุก
ปงบประมาณ สงผลใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมี
ความรูที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ แตสถาบันควรมีระบบกํากับ
ติดตามการนําผลการรับการพัฒนาทุกปไปใชในการปฏิบัติงาน 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 



 
 

 
 

261 

ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

74 การที่เกณฑฯ กําหนดรายละเอียดขององคประกอบการจัดการ
เรียนการสอนที่ชัดเจน โดยเปนเกณฑเพื่อการพัฒนาทุกขอนั้น 
สงผลใหสถาบันตองพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีระบบ
และกลไกลที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ Deming cycle 
(PDCA) 

4 4 0 1.5 3 4.5 มาก สอดคลอง 

75 การที่เกณฑฯ กําหนดรายละเอียดขององคประกอบการฝกงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณ
จริงที่ละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันมีแนวทางที่ชัดเจนใน
การพัฒนาการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ฝกปฏิบัติงานเพื่อใหไดมาตรฐานสูงขึ้น 

4 4 0 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 

76 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณ
จริงโดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารย
ผูสอนในหลักสูตรจากสถาบันนั้น สงผลใหสถาบันมีขอมูล
ปอนกลับเชิงลึกจากแหลงฝกเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

77 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณ
จริง โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารย
ผูสอนในหลักสูตรจากสถาบันนั้น โดยไมกําหนดสัดสวนรายวิชา 
ความถี่ หรือรูปแบบของการนิเทศที่ตองดําเนินการ อาจสงให
สถาบันขาดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนในการดําเนินการใหมี
มาตรฐานสูงขึ้น 

3 3 0 2 2 4 ปานกลาง ไมสอดคลอง 

78 การที่ เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรจัดใหอาจารยผู ฝ ก
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริงไดรับการพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
กายภาพบําบัดอยางนอยปละ 1 ครั้ง สงผลใหสถาบันไดพัฒนา
อาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิกใหมีมาตรฐานตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตรที่สถาบันกําหนด 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 

79 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดใหสถาบันตองจัดใหอาจารยผูฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริงไดรับการเตรียมความพรอมหรือพัฒนาความรูที่
เกี่ยวของกับการสอน หรือการประเมินผล อาจไมสงผลดีตอการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยาง
เต็มที ่

4 4 0 1.5 3 4.5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

80 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่
สถาบันควรจัดใหมีการพัฒนาความรู ดังนั้นอาจารยฯ บางสวน
ของสถาบันอาจไมไดรับการพัฒนา ซึ่งไมสงผลดีตอการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

3 4 1 1 3 4 ปานกลาง สอดคลอง 
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2.1 จากตารางที่ 9 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นมากถึงมากที่สุด 
จํานวน  20 ประเด็น ไดแก   

ขอที่ 34 การที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรมีรายละเอียดชัดเจน ทําใหสถาบันมี
แนวทางที่ชัดเจนในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานที่สภากายภาพบําบัดกําหนด (Mdn = 
4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาเปนขอดีที่เปน
แนวทางชัดเจน แตมีขอออนตอการพัฒนาวิชาชีพเนื่องจากการมีรายละเอียดมากเกินไป ทําใหปดโอกาส
การพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการมีรายละเอียดมากเกินทําใหคิดนอกกรอบยาก และเกิดการพัฒนาที่
หลากหลายลําบาก ขอที่ 36 เนื่องจากการขอความเห็นชอบหลักสูตรดําเนินการกอนใชหลักสูตร ดังนั้น
การที่ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรมีได 3 รูปแบบ ไดแก เห็นชอบ ไมเห็นชอบโดยมีเงื่อนไข
ใหสถาบันดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตร และไมเห็นชอบ ทําใหสถาบันสามารถปรับปรุง แกไข 
หลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานที่สภากายภาพบําบัดแจงจากผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร
ได (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 37 การที่ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบ
หลักสูตรแบบไมเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตร กําหนดใหสถาบัน
เสนอขอความเห็นชอบใหมไดภายใน 90 วัน อาจทําใหสถาบันไมสามารถดําเนินการไดทัน เนื่องจากการ
แกไขหลักสูตรที่ผานการพิจารณาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยแลวตองเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ใหมซึ่งมีหลายขั้นตอน และแตละข้ันตอนตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ (Mdn = 4, Mo = 4, 
IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาเนื่องจากการรับรอง
หลักสูตรมีกระบวนการในการจัดทําใหมีมาตรฐาน เชน การใหมีผูเชี่ยวชาญพิจารณากอน หาก
ดําเนินการตามขั้นตอนหลักสูตรจะถูกตองและไมตองแกไขมาก ตลอดจนการจัดทําหลักสูตรตองมี
การศึกษาขอมูลใหเพียงพอกอนทํา ซึ่งไมควรเกิดภาวะไมรับรองหลักสูตร หรือหากตองแกไขก็คงไมมาก 
ทั้งนี้สภาตองชัดเจนดวยวาจะใหปรับแกตรงไหน ดังนั้น 90 วันจึงเปนเวลาที่สามารถดําเนินการได โดย
มหาวิทยาลัยอาจตองใหการชวยเหลือโดยการจัดวาระพิเศษ หรือวาระเวียน  

ขอท่ี 42 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไม
ต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันสามารถ
กําหนดแนวทางการประเมินผลชัดเจนตามมาตฐานที่สภากายภาพบําบัดกําหนด (Mdn = 4, Mo = 4, 
IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาเปนการสรางมาตรฐานใหแก
วิชาชีพ และใหสถาบันมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน อยางไรก็ตามผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นวา
แนวทางการประเมินมีมากกวาคะแนน 2.00 และเกณฑการสําเร็จการศึกษากับเกณฑการประเมินเปน
คนละเรื่องกัน ขอที่ 43 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไมต่ํากวา 
2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันตองพัฒนา
ระบบกํากับติดตามนักศึกษาเฉพาะรายที่มีผลการเรียนต่ําในรายวิชาดังกลาวระหวางภาคการศึกษา 
และจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแผนการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนรูของนักศึกษาเฉพาะราย
เหลานั้น (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 0.5) ขอที่ 44 สงผลใหสถาบันตองมีระบบ
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดการแผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเฉพาะราย 
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(Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาบทบาท
ดังกลาวไมไดเปนผลที่เพิ่งเกิดขึ้นจากเกณฑสภากายภาพบําบัด แตเปนผลมาตั้งแตเกณฑ สกอ. อีกท้ัง
เปนแนวปฏิบัติที่ตองดําเนินการอยูแลว แมไมมีเกณฑขอนี้ก็ตองดําเนินการ ตลอดจนบทบาทของความ
เปนครูในการกํากับนักศึกษานั้นมีมาตั้งแตไมมีเกณฑสภา ซึ่งสถาบันทําอยูแลวเกณฑสภาจึงไมสงผล  

ขอท่ี 47 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน
ตองมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันมีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการ
สอนไดสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากผูบริหารจัดการหลักสูตร 
และผูสอนมีพื้นฐานการเปนนักวิชาชีพกายภาพบําบัด เชนเดียวกับผลผลิตของหลักสูตร (Mdn = 5, 
Mo = 5, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 48 อาจารยตองมีการศึกษาตอเนื่องดานกายภาพบําบัดเพื่อ
ตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลดีตอการเรียนการสอนดวยความรูที่เปน
ปจจุบันและทันสมัย อยางไรก็ตามสถาบันควรมีระบบกํากับติดตามใหอาจารยนําผลการฝกอบรมหรือ
การศึกษาตอเนื่องนั้นมาใชในการปฏิบัติงาน (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้
ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาผลดังกลาวไมไดเกิดจากเกณฑสภาบังคับใชอยางเดียว ขอ
ที่ 49 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนอาจมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกทางดานกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันมีการบริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอนไดสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากผูบริหาร
หลักสูตรและผูสอนมีการศึกษาระดับหลังปริญญาดานวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยตรง (Mdn = 4, Mo 
= 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด นิสิตจะตองไดรับความรูอยางสมดุลย ทั้งจากผูสอนที่มีทักษะปฏิบัติ (ป.ตรีที่มี
ประสบการณ) และผูสอนที่มีทักษะการวิจัย (ป.โท  ป.เอก) อยางไรก็ตามผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมวาเกณฑนี้อาจทําใหวิชาชีพกายภาพบําบัดคับแคบ ขอที่ 51 การที่เกณฑฯ ไมอนุโลมให
สถาบันมีอาจารยผูสอนที่มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่วุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาโท
ไดนั้น สงผลดานลบตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากวิชาชีพ
กายภาพบําบัดเปนวิชาชีพที่ตองฝกปฏิบัติ ซึ่งการมีผูสอนที่มีทักษะและประสบการณดานคลินิกหรือ
การปฏิบัติงานในสถานการณจริงสูงจะเปนผลดีตอการจัดการจัดการเรียนการสอนทางดาน
กายภาพบําบัด อยางไรก็ตามผูมีทักษะและประสบการณดังกลาวอาจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด (ปริญญาตรี) เทานั้น (Mdn = 4, Mo = 3, IMdn-MoI = 1, IQR = 1.5) ทั้งนี้
ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาวิชาชีพกายภาพบําบัดเปนวิชาชีพที่ตองอาศัยทักษะและ
ประสบการณสูง ผูปฏิบัติงานดานนี้มานานจนเปนผูเชี่ยวชาญ จะมีความรูฝงลึกที่จําเปนตอการถายทอด
แกนิสิตมากกวาผูไมมีประสบการณแตมีเพียงวุฒิปริญญาระดับ ป.โท และ เอก ซึ่งการไมอนุโลมดังกลาว
ปนการปดกั้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีนักศึกษาจะไดเรียนรูกับผูมีประสบการณจริง ซึ่งเกณฑ สกอ. 
กําหนดใหผูสอนที่มีความรูระดับปริญญาตรีสอนได แตตองมีประสบการณการทํางานมากกวา 6 ป และ
ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรเขาฟงดวย ขณะที่อีกดานหนึ่งมีความคิดเห็นวา การไมอนุโลมไมสงผล
ดานลบเสมอไป เพราะก็ใหอยูในตําแหนงของอาจารยคุมฝกปฏิบัติทางคลินิกได ขอที่ 52 การที่เกณฑฯ 
กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรทุกคนตองมีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษา
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตกรณี) แตไมจําเพาะวาตองเปนประสบการณสอนหลักสูตร
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กายภาพบําบัดเทานั้น ไมสงผลดานบวกตอการบริหารหลักสูตรกายภาพบําบัดใหสอดคลองกับการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากการสอนในระดับปริญญาวิชาชีพมีความจําเพาะตอ
วิชาชีพนั้นๆ (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา
อาจจะสงผลดานบวกก็เปนได อีกทั้งความรูในบางศาสตร ก็อาจไมจําเปนตองมีประสบการณสอน
หลักสูตรกายภาพบําบัด แตก็จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เชน เคยสอนหลักสูตรแพทยมากอน
ก็ได  (หมายความวาเกณฑกําหนดไวกวางๆ ดีแลว) ขอที่ 53 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตร  ที่มีประสบการณการเปนอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรกายภาพบําบัดนั้น อาจไมสงผลดีตอการบริหารหลักสูตรกายภาพบําบัดให
สอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เนื่องจากการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพนั้นมี
ความจําเพาะตอวิชาชีพนั้นๆ (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 54 การที่เกณฑฯ 
ไมกําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรตองมีความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษาและการ
บริหารจัดการหลักสูตรซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ เชน 
อาจารยตองผานการอบรมหรือมีวุฒิการศึกษาดานหลักการศึกษาหรือการบริหารจัดการหลักสูตร นั้น 
สงผลใหสถาบันไมสามารถบริหารจัดการหลักสูตรไหมีประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่ (Mdn = 4, Mo = 
4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 57 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจํา
หลักสูตร และอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือ
ปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป สงผลใหสถาบันบริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนเพื่อผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดไดมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผูดําเนินการหลักสูตรและ
ผูสอนเปนนักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เคยปฏิบัติงานในฐานะผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
เชนเดียวกับผลผลิตที่ตองการผลิต (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นเพิ่มเติมวาอาจารยบางคนเกงในทฤษฏีและการประยุกตใชในทฤษฏีจําลอง แตไมมีทักษะ
การทําคลินิกในสถานการณจริงจึงทําใหเลือกทางเดินที่จะทํางานทางวิชาการ ขอท่ี 58 การที่เกณฑฯ 
กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ที่ทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป แตไมกําหนด
วิธีการนับระยะเวลาของประสบการณที่ชัดเจน เชน ระยะเวลาเริ่มตนถึงสิ้นสุด ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานตอวัน รูปแบบการปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือบางเวลา หรือความถี่ในการปฏิบัติงาน อาจไม
สงผลดานบวกอยางเต็มที่ตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทางดานกายภาพบําบัด 
(Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 60 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุก
คนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอย
กวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน ไดแก สาขาวิชากายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อ
และโครงราง หรือสาขากายภาพบําบัดระบบประสาท หรือสาขากายภาพบําบัดระบบการไหลเวียน
เลือดและการหายใจ หรือสาขากายภาพบําบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ ที่
เกี่ยวของในเด็ก สงผลจํากัดการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัดดานอื่นๆ ของสถาบัน อาทิ ผูสูงอายุ 
กายภาพบําบัดชุมชน การยศาสตร กายภาพบําบัดทางการกีฬา เปนตน (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-
MoI = 0, IQR = 1.5) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาเกณฑฯ นี้เปนอุปสรรคในการ
บริหารจัดการเนื้อหาหลักสูตร การเพิ่มเติมเนื้อหานอกเหนือจากเกณฑไมสามารถทําใหเปนวิชาหลักได
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เนื่องจากเกณฑกําหนดเนื้อหาที่เนนมาก ขอที่ 61 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดใหอาจารยผูสอนตองมี
ความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษา การสอน หรือการประเมินผล ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เชน อาจารยตองผานการอบรมหรือมีวุฒิการศึกษาดานการสอนหรือ
การประเมินผลนั้น สงผลใหสถาบันไมสามารถจัดและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพไดอยางเต็มที ่(Mdn = 4, Mo = 3, IMdn-MoI = 1, IQR = 1.5)  

ขอที่ 64 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันตองมีบุคคลากรสายสนับสนุนดาน
วิชาการและการศึกษาประจําหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางนอย 1 คน
ที่รับผิดชอบดานบริหารจัดการและการดําเนินงานของหลักสูตร สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนได
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีบุคคลากรที่ชวยในการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ขอที่ 65 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันตองมี
บุคคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการและการศึกษา โดยไมกําหนดสัดสวนกับจํานวนนิสิตอาจไมสงผลให
สถาบันการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพได เนื่องจากแตละสถาบันมี
จํานวนนักศึกษาแตกตางกัน ความจําเปนของการมีบุคคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการและการศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนจึงแตกตางกัน (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้
ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาบทบาทของสายสนับสนุนดานวิชาการและการศึกษามี
ความจําเปน แตอาจไมมีความจําเปนที่จะตองกําหนดเปนสัดสวนตอจํานวนนักศึกษา เนื่องจากบทบาท
ไมใชการเรียนการสอน การแบงหนาที่และบริบทในการทํางานของแตละสถาบันจะแตกตางกัน ดังนั้น
จํานวนคนควรเปนดุลยพินิจของแตละสถาบันวาเหมาะสมและสามารถอธิบายภาระงานที่สนับสนุน
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามพันธกิจของแตละสถาบัน  

ขอที่ 67 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็ม
เวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชา
ในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ
ที่มีคุณภาพตามมาตฐาน เนื่องจากรายวิชาปฏิบัติของหลักสูตรกายภาพบําบัดตองการผลลัพธคือ
นักศึกษาปฏิบัติไดจริง ดังนั้นจึงตองการจํานวนอาจารยผูสอนปฏิบัติที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา
ในชั้นเรียน เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูและปฏิบัติไดภายในกําหนดเวลาของรายวิชาในหลักสูตร (Mdn = 
4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาอัตราสวน
ดังกลาวไมเหมาะสมกับทุกรายวิชา ขอที่ 68 และทําใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัด ตองมีการ
บริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูง เพื่อใหสามารถ
จัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ (ซึ่งเปนรายวิชาสวนใหญของหลักสูตร) ใหเปนไปตามเกณฑฯ ภายใต
ขอจํากัดของจํานวนอาจารย (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวน
มีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาหากจํานวนอาจารยไมเพียงพอตองเพิ่มจํานวนอาจารย ไมใชบริหารจัดการให
ผานไปไดอยางทุลักทุเล ขอที่ 70 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตร
เต็มเวลาหรือนักกายภาพบําบัดที่เปนบุคลากรของสถาบันนั้นหรืออาจารยพิเศษที่มีคําสั่งแตงตั้งใน
การสอนฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาไมควรเกิน 1:6 นั้น สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถาณการณจริงไดมีประสิทธิภาพ (Mdn = 4, Mo = 4, 
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IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถาณการณจริงบางกรณีจะมีประสิทธิภาพตองมีสัดสวน
อาจารยตอนักศึกษานอยกวานี้ เชน ICU หรือ stroke เปนตน  

ขอที่ 71 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีสัดสวนอาจารยผูสอนในหลักสูตร
ที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 
มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 สงผลใหอาจารยประจําจะไดรับการพัฒนาเพื่อใหไดรับวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งจะทําใหจัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวามี
การศึกษาวิจัยที่สะทอนใหเห็นวาวุฒิการศึกษาและตําแหนงวิชาการของอาจารยกลับแปรผกผันกับ
ศักยภาพของนักศึกษาที่ถูกพัฒนา ดังนั้นจึงไมเกิดผลดังกลาวเสมอไปเพราะอาจารยบางคนก็ตั้งหนาตั้ง
ตาทําผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ โดยไมมุงเนนคุณภาพการสอนของนักศึกษา ขอที่ 73 การที่
เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีแผนและงบประมาณใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ
พัฒนาทุกปงบประมาณ สงผลใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีความรูที่ทันสมัยเพื่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ แตสถาบันควรมีระบบกํากับติดตามการ
นําผลการรับการพัฒนาทุกปไปใชในการปฏิบัติงาน (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1)  

ขอที่ 74 การที่เกณฑฯ กําหนดรายละเอียดขององคประกอบการจัดการเรียนการ
สอนที่ชัดเจน โดยเปนเกณฑเพื่อการพัฒนาทุกขอนั้น สงผลใหสถาบันตองพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนใหมีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ Deming cycle (PDCA) (Mdn = 4, Mo = 4, 
IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ขอที่ 76 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงโดยอาจารยกายภาพบําบัดประจํา
หลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรจากสถาบันนั้น สงผลใหสถาบันมีขอมูลปอนกลับเชิงลึกจาก
แหลงฝกเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-
MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 78 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรจัดใหอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงไดรับการพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพกายภาพบําบัดอยางนอยปละ 1 ครั้ง สงผลใหสถาบันไดพัฒนาอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกใหมีมาตรฐานตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่สถาบันกําหนด (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI 
= 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวามีขอมูลที่บงชี้ไดชัดวาการอบรมความรู
ที่เกี่ยวของกับกายภาพบําบัดมีผลดีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน อยางไรก็ตามการกําหนดปละ 1 
ครั้งอาจไมสามารถไดบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรทั้งหมด เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ขอท่ี 79 
การที่เกณฑฯ ไมกําหนดใหสถาบันตองจัดใหอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือ
การฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงไดรับการเตรียมความพรอมหรือพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับการ
สอน หรือการประเมินผล อาจไมสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพอยางเต็มที่ (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมี
ความคิดเห็นเพิ่มเติมวาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผล ขึ้นอยูกับ
อาจารยผูสอนทุกระดับรวมทั้ง CI (อาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝก
ปฏิบัติงานในสถานการณจริง) ดังนั้น CI จึงควรไดรับการพัฒนาดังขางตน ซึ่งเปนการควบคุมมาตรฐาน 
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CI ใหเทากันดวย แตอยางไรก็ตามสถาบันก็สามารถดําเนินการเองไดโดยไมตองใหเกณฑฯ บังคับ 
ตลอดจนสถาบันควรเขาใจธรรมชาติของ CI ในการพัฒนาการเรียนการสอนและจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับ CI อกีทั้ง  

2.2 จากตารางที่ 9 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน ที่ผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นปานกลาง 
จํานวน  9 ประเด็น ไดแก   

ขอที่ 35 การขอความเห็นชอบหลักสูตรจากสภากายภาพบําบัดตามเกณฑฯ นี้ 
สถาบันตองยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรลวงหนากอนถึงกําหนดการเปดรับนักศึกษาไมนอยกวา 180 
วัน โดยหลักสูตรตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยของสถาบันแลว อยางไรก็ตาม
โดยทั่วไประยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรจนไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใช
ระยะเวลาประมาณ 1 ป ดังนั้นสถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลวจึงตองเริ่มดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรในชวงปที่ 4 ของการใชหลักสูตรซึ่งยังไมมีผลการประเมินเกี่ยวกับบัณฑิต สงผลใหการ
ปรับปรุงหลักสูตรขาดมีประสิทธิภาพและไดหลักสูตรที่ไมทันสมัย (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 
0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา การประเมินหลักสูตรมีการดําเนินการ
ทกุป เชน การประเมินยอยใน มคอ.7 อยางไรก็ตามเนื่องจากหลักสูตร 4 ป ครบรอบปรับปรุงปที่ 5 เพื่อ
ใชกับนิสิตในปที่ 6 อยูในเงื่อนเวลาที่ไมทิ้งหางกับหลักสูตรเดิมนานเกินไป (1 ป) นอกจากนี้การ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตองทําตั้งแตนักศึกษาขึ้นปที่ 4 ซึ่งทําใหขาดขอมูลของการเรียนการสอน
ชั้นปที่ 4 ดวย เนื่องจากกระบวนการทั้งหมดจะตองเสร็จสิ้นกอนการประกาศรับนักศึกษาในปการศึกษา
ตอไป ดังนั้นสถาบันจึงตองสงหลักสูตรใหสภากายภาพบําบัดพิจารณาประมาณ 1 ป กอนหลักสูตรเดิม
จะหมดอายุ ดังนั้นสภาวิชาชีพควรยืดหยุนใหมีการดําเนินการยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรคูขนานไปใน
ชวงเวลาเดียวกันกับการรับรองหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย และอนุโลมกรณีผลการประเมินบัณฑิตยัง
ดําเนินการไมครบสมบูรณ โดยพิจารณาผลการดําเนินงานดานอื่นๆ ประกอบ นอกจากนี้สภาควรขยาย
ระยะเวลาการรับรองเปน 6 ป เพื่อใหมีระยะเวลาในการจัดทําหลักสูตรใหมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
เชน สภาเภสัชรับรอง 7 ป สําหรับหลักสูตร 6 ป  

ขอที่ 39 การที่เกณฑฯ กําหนดคุณสมบัติความรูพื้นฐานของผูเขารับการศึกษา
เปนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยไมอนุโลมใหผูเขารับการศึกษาที่ความรูพื้นฐานเปนสายอื่น
แตไดรับการปรับพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพิ่มเติมกอนเริ่มการศึกษาใน
หลักสูตรใหเขาศึกษาได สงผลจํากัดการเปดโอกาสของสถาบัน และจํากัดโอกาสการพัฒนานักศึกษา
ที่มีพ้ืนฐานดานศิลปะซึ่งเปนพื้นฐานที่สามารถสงเสริมวิชาชีพกายภาพบําบัดไดอีกดานหนึ่ง เชน การ
ออกแบบอุปกรณสําหรับผูปวย ศิลปะบําบัดสําหรับผูปวย เปนตน (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 
0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาวิชาชีพกายภาพบําบัดเปนการทํางานกับ
ความเปนมนุษย ซึ่งความเปนมนุษยไมใชเรื่องเฉพาะวิทยาศาสตร ในตางประเทศสามารถรับนักศึกษาที่
จบปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ไมใชสายวิทยาศาสตรมาเรียนได ทั้งนี้การปรับเกณฑขอนี้อาจรวมคิดกับ
สาขาวิชาชีพทางวิทยาศาสตรสุขภาพอื่นได อยางไรก็ตามผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นวามาตรฐาน
การปรับพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของสถาบันยังไมมีมาตฐานชัดเจน ซึ่งความรู
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ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปนพื้นฐานสําคัญของวิชาชีพกายภาพบําบัด หากผูเรียนไมมีพื้นฐาน
เพียงพอในการศึกษาจนจบหลักสูตร จะเปนการบั่นทอนโอกาสมากกวาการเปดโอกาส  

ขอที่ 45 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไมต่ํา
กวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพกายภาพบําบัด ทําใหอัตราการออกกลางคัน
ของนักศึกษาเพิ่มขึ้น และมีนักศึกษาที่ไมสามารถเรียนตามแผนการศึกษาปกติที่กําหนดในหลักสูตรได 
(มีนักศึกษาตกคางแตละชั้นป) สงผลตอการคาดการณการรับนักศึกษาใหมของสถาบัน (Mdn = 3, Mo 
= 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาแมจะมีการลาออกกลางคัน
หรือมีนักศึกษาตกคางแตละชั้นป แตผูบริหารสถาบันตองสามารถใชขอมูลที่มีคาดการณเหตุการณ
ลวงหนา และกําหนดจํานวนรับนักศึกษาได  

ขอที่ 56 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณสอนใน
ระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก) 
อยางไรก็ตามอาจไมใชประสบการณสอนระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดก็ได อาจไมเปนผลดีตอ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการสอนระดับปริญญาวิชาชีพนั้นมี
ความจําเพาะกับแตละวิชาชีพ (Mdn = 3, Mo = 4, IMdn-MoI = 1, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมวาประสบการณ 1 ปยังไมสามารถทําอะไรได  

ขอที่ 62 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแตละ
รายวิชาหรือในหลักสูตร อาจสงผลใหบางสถาบันไมเพิ่มอาจารยประจําใหเพียงพอ เนื่องจากการจาง
อาจารยพิเศษมีตนทุนต่ํากวา จึงสงผลเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ (Mdn 
= 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาการ
บริหารหลักสูตรไมใชธุรกิจ ตองใหไดบัณฑิตที่ดี ไมขึ้นกับวากําหนดเปนเกณฑหรือไม อยางไรก็ตามวิธี
แกปญหาดังกลาว หากคัดเลือกอาจารยพิเศษที่มีคุณภาพก็อาจสงผลดีตอการจัดการเรียนการสอนได 
อีกทั้งอาจารยพิเศษที่มหาวิทยาลัยคัดเลือกตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญตอการเรียน
การสอนในหัวขอนั้นๆ อยูแลว (ซึ่งบางครั้งอาจมากกวาอาจารยในหลักสูตร) ขอที่ 63 และอาจสงผลให
บางสถาบันใชอาจารยพิเศษเปนผูสอนหลักในรายวิชาดานวิชาชีพซึ่งผูสอนควรเปนอาจารยประจําเพื่อ
สามารถใหคําปรึกษานอกชั้นเรียนหรือใหการสอนเสริมไดนั้น จึงสงผลเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมี
ความคิดเห็นเพิ่มเติมวาการเชิญอาจารยพิเศษ เปนวิจารณญาณของผูบริหารและอาจารยประจํา
หลักสูตรไมตองอาศัยเกณฑบังคับ นอกจากนี้อาจารยพิเศษมีใหเลือกมาก ผูบริหารหลักสูตรคงไมเชิญ
อาจารยที่ไมเหมาะสมมาสอน  

ขอที่ 69 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็ม
เวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาใน
กลุมวิชาความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัด อาจารยแตละคน
ตองสอนหลายวิชาซึ่งอาจไมจําเพาะกับสาขาที่เชี่ยวชาญ ทําใหการสอนขาดประสิทธิภาพ (Mdn = 3, 
Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาสถาบันตองมี
อาจารยในสัดสวนที่เพียงพอตอนักศึกษา ขณะที่บางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาการสอนหลายวิชาทํา
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ใหอาจารยมีมุมมองกวางขึ้นเพราะสุดทายนักศึกษาจบไ ก็ตองใชหลายวิชามารวมกันในการรักษาคนไข 
นอกจากนี้ยังมีวิธีการเตรียมการสอนหลากหลายวิธีที่ทําใหการสอนมีประสิทธิภาพได  

ขอที่ 72 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีสัดสวนอาจารยผูสอนในหลักสูตร
ที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 
มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 สงผลใหสถาบันอาจมีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานวิชาการและการ
วิจัยมากขึ้นแตมีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานคลินิกนอยลง (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, 
IQR = 0) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาโดยปกติสถาบันตองการใหมีคณาจารยดํารง
ตําแหนงทางวิชาการอยูแลวตามเกณฑของ สกอ. แตเนื่องดวยอาจารยกายภาพบําบัดตองทํางานทุก ๆ 
ดานไปพรอมกันไมใชเฉพาะงานทางคลินิกแตลักษณะของวิชาชีพที่มีการปฏิบัติเยอะทําใหไมคอยมีเวลา
ในการทําตําแหนงทางวิชาการ  

ขอที่ 80 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่สถาบันควรจัดใหมีการพัฒนาความรู ดังนั้น
อาจารยฯ บางสวนของสถาบันอาจไมไดรับการพัฒนา ซึ่งไมสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน (Mdn = 3, Mo = 4, IMdn-MoI = 1, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็น
เพิ่มเติมวาสถาบันไมสามารถบังคับใหอาจารยผูฝกปฎิบัติงานทางคลินิกเขารับการอบรมได สวนมากเปน
ความสมัครใจตามความสนใจ ตลอดจนปจจุบันมีระบบและกลไกในการพัฒนาองคความรูในหลาย
รูปแบบ และอาจารย CI สวนใหญเปน CI ใหกับหลายมหาวิทยาลัยซึ่งมีการจัดอบรมท่ีหลาหหลาย
รูปแบบตามความตองการของ CI และนักกายภาพบําบัดนอกจากนี้ CI ทุกคนตองมีการพัฒนาตนเอง
และเก็บคะแนนเพื่อตอใบอนุญาติอยูแลวจึงไมควรไปกําหนดรายละเอียดของการควบคุมมาตรฐานตางๆ 
มากเกินไป  

2.3 จากตารางที่ 9 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน ทีผู่เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นนอยถึงนอยที่สุด 
จํานวน  1 ประเด็น คือ ขอที่ 41 การที่เกณฑฯ กําหนดใหหลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 
8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา และไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา 
สงผลจํากัดการพัฒนาการศึกษารูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต (ไมกําหนดระยะเวลาในการศึกษา) 
(Mdn = 2, Mo = 2, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาการเรียนรู
ตลอดชีวิตควรจัดระดับหลังปริญญา สวนระดับปริญญาตรีควรเรียนรูอยางตอเนื่อง สงเสริมการจัด
การศึกษาที่มุงผูเรียนเปนสําคัญ คํานึงถึงหลักพหุปญญา ซึ่งการใชเวลาเรียน 4-8 ป เปนไปตามเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย เมื่อสําเร็จการศึกษาหรือทํางานเปนนักกายภาพบําบัดแลวสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต 
เชน เขาอบรมวิชาการที่จัดโดยสถาบันการศึกษาตางๆ โรงพยาบาล สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศ
ไทย เปนตน นอกจากนี้ระยะเวลาในการเรียนในหลักสูตรดังกลาวบางครั้งไมใชการจํากัดการพัฒนา
การศึกษารูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต แตเปนการใหผูเรียนพิจารณาไดดวยึตนเองวาเปนวิชาชีพที่
เหมาะสมกับตัวเองหรือไม ไมใชดันทุรังเรียนในสิ่งที่ ไมตัวตนของตนเอง เพราะความชอบกับ
ความสามารถขั้นพื้นฐานของวิชาชีพก็ตองมาดวยกัน ถาไมใชก็ใหถอยไปตั้งตนกับสายงานอื่นที่เหมาะสม
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กวา อยางไรก็ตามผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาสมควรเปดกวางในเรื่องระยะเวลาใหมาก
ขึ้นกวาปจจุบัน 

2.4 จากตารางที่ 9 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน ทีผู่เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน จํานวน  9 ประเด็น ไดแก 

ขอที่ 38 จํานวนชั่วโมงของเนื้อหาหรือสาระวิชาที่สําคัญในหลักสูตรที่เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรกําหนด มีจํานวนชั่วโมงมากเกินไป (563 ชั่วโมง จากจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะไมนอยกวา 84 หนวยกิต) สงผลใหสถาบันมีสัดสวนจํานวนชั่วโมงที่เหลือเพื่อการจัดหลักสูตรให
มีอัตลักษณ เอกลักษณ ตลอดจนตอบสนองตอวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยไมเพียงพอ (Mdn 
= 3, Mo = 4, IMdn-MoI = 1, IQR = 2) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาขึ้นอยูกับการจัดการ
ของสถาบัน  

ขอที่ 40 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาตางคณะหรือตางสาขาจะตองผานการ
ประเมินเจตคติตอวิชาชีพ สงผลใหสถาบันไดรับปจจัยนําเขาคือนักศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งจะทําใหสถาบัน
จัดการเรียนการสอนไดงาย และไดผลผลิตคือบัณฑิตกายภาพบําบัดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพท่ี
สภากายภาพบําบัดกําหนด (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 2) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมวาแบบประเมินเพียงอยางเดียวไมสะทอนความคิด ทัศนคติที่แทจริงของมนุษยไดทั้งหมด  

ขอที่ 46 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไมต่ํา
กวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพกายภาพบําบัดสงผลกระทบดานลบตอ
สถาบัน โดยเฉพาะการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อาจสงผลใหสถาบันลดมาตรฐานการ
ประเมินผลการศึกษาซึ่งจะกระทบตอคุณภาพของบัณฑิตและนักวิชาชีพกายภาพบําบัดตอไป (Mdn = 
3, Mo = 2, IMdn-MoI = 1, IQR = 2) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาสถาบันตองยึดมั่นใน
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตอยูแลว  

ขอท่ี 50 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรอาจมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกทางดานวิทยาศาตรสุขภาพ หรือสาขาอื่น (นอกเหนือจาก
ทางดานกายภาพบําบัดหรือวิทยาศาตรสุขภาพ) ดังนั้นการศึกษาระดับหลังปริญญาของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตร อาจไมจําเพาะตอวิชาชีพกายภาพบําบัด จึงอาจไมสงผลดีตอการ
บริหารหลักสูตรกายภาพบําบัดใหสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด (Mdn = 
3, Mo = 4, IMdn-MoI = 1, IQR = 2) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาเกณฑฯ นี้สงผลดี
เพราะอยางนอยทุกคนก็มีพื้นฐานของความเปนกายภาพบําบัด หากไดตอยอดในสาขาอื่นที่เกี่ยวของจะ
ทําใหไดมุมมองหรือการบริหารงานที่ตอยอดมากขึ้น ทําใหบัณฑิตผลิตออกมามีแนวทางกวางมากยิ่งขึ้น 
มีมุมมองที่บางทกีายภาพบําบัดเองอาจจะยังมองไมถึง ขอที่ 55 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอน
ทุกคนตองมีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก) เปนการลดปญหาการปรับตัวของอาจารยในชวงปแรกของ
การสอน สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-
MoI = 1, IQR = 2) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาไมจริงเสมอไป เนื่องจากประสบการณ 1 
ปยังไมสามารถทําอะไรได ที่สําคัญ 1 ปจะเริ่มที่ใด ขอที่ 59 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุก
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คนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอย
กวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เนื่องจากอาจารยมีทักษะทางคลินิกจําเพาะ
ตอสาขาท่ีสอน (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, IQR = 2) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็น
เพิ่มเติมวาเกณฑอาจสงผลอยางมากตอวิชาชีพ แตในทางปฎิบัติกอนที่จะมีเกณฑฯ การเรียนการสอน
หลายๆ สถาบันก็มีประสิทธิภาพสูงอยูแลวเพราะผูบริหารหลักสูตรรูวาควรใหใครสอนอะไร  

ขอที่  66 การที่ เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนซึ่งคิดจากชั่วโมงปฏิบัติงานจริง สงผลจํากัดการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม เชน การจัดการเรียนการสอนตามหลัก education 3.0 
active learning หรือ PBL ของใหสถาบัน (Mdn = 3, Mo = 2, IMdn-MoI = 1, IQR = 2) ทั้งนี้
ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวารูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีหลายหลายรูปแบบ บาง
รูปแบบอาจตองใชเวลามากกวาปกติ การกําหนดจึงมีทั้งขอดีและขอเสีย อยางไรก็ตามผูเชี่ยวชาญ
บางสวนมีความคิดเห็นวาจํานวนชั่วโมงที่สภากําหนดยังอยูในกรอบที่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning ได 

ขอที่ 75 การที่เกณฑฯ กําหนดรายละเอียดขององคประกอบการฝกงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่ละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันมี
แนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝกปฏิบัติงาน
เพื่อใหไดมาตรฐานสูงขึ้น (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 2) ขอที่ 77 การที่เกณฑฯ 
กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรจาก
สถาบันนั้น โดยไมกําหนดสัดสวนรายวิชา ความถี่ หรือรูปแบบของการนิเทศที่ตองดําเนินการ อาจสง
ใหสถาบันขาดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนในการดําเนินการใหมีมาตรฐานสูงขึ้น (Mdn = 3, Mo = 3, 
IMdn-MoI = 0, IQR = 2) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาสถาบันควรคิดแนวทางของ
ตนเองตามบริบทของแตละสถาบัน เกณฑฯ ไมควรกําหนดอยูแลว ควรดูจากผลผลิตหรือผลลัพธที่เกิด
จากการนิเทศมากกวา  

3. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงาน
บุคคล จํานวน 15 ประเด็น ดังตารางที่ 10 พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน จํานวน 12 
ประเด็น โดยเปนความคิดเห็นระดับมากถึงมากที่สุด จํานวน 10 ประเด็น ระดับปานกลาง จํานวน 2 
ประเด็น และผูเชี่ยวชาญมคีวามคิดเห็นไมสอดคลองกัน จํานวน 3 ประเด็น   
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ตารางที่ 10  ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงานบุคคล (EDFR รอบที่ 3) 

ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

81 การที่เกณฑกําหนดใหผูบริหารสถาบันตองมีประสบการณดาน
การบริหารในสถาบันการศึกษามาแลวไมนอยกวา 3 ป สงผลให
สถาบันใหม (อายุไมเกิน 10 ป) และสถาบันที่จะเปดดําเนินการ
ใหม ขาดแคลนผูมีคุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบัน 

4 4 0 0 4 4 มาก สอดคลอง 

82 การที่เกณฑฯ กําหนดคุณสมบัติของผูบริหารสถาบันอยางชัดเจน 
สงผลใหสถาบันใหม (อายุไมเกิน 10 ป) และสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหมตองมีระบบการสรรหาหรือเตรียมพัฒนาอาจารย
ใหมีคุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบัน 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 

83 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดคุณสมบัติของอาจารยพิเศษ สงผลให
สถาบันที่อัตรากําลังอาจารยไมเพียงพอสามารถใชอาจารยพิเศษ
เพื่อแกปญหาอาจารยไมเพียงพอได 

3 3 0 1 3 4 ปานกลาง สอดคลอง 

84 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเกิน 20 
ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาห และอัตราสวนจํานวนอาจารย
ผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวน
นักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาใน
กลุมวิชาความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันใช
เปนเหตุผลเพื่อขอเพิม่อัตรากําลังอาจารยได 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 10  ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงานบุคคล (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

85 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนตองมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลให
สถาบันควรมีระบบกํากับติดตามการศึกษาตอเนื่องและการ
ดําเนินการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของ
อาจารย 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 

86 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบั ติ ง านทางคลินิ กกายภาพบํ าบั ดหรือปฏิบัติ งานใน
สถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่
ตนเปนผูสอน สงผลใหสถาบันมีทิศทางในการกําหนดนโยบาย
และแผนการพัฒนาดานบุคลากรที่ชัดเจนตามทิศทางการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพ 

5 5 0 1.5 3.5 5 มากที่สุด สอดคลอง 

87 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบั ติ ง านทางคลินิ กกายภาพบํ าบั ดหรือปฏิบัติ งานใน
สถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่
ตนเปนผูสอน สงผลใหสถาบันตองมีระบบบริหารจัดการ และ
กํากับติดตามใหอาจารยไดพัฒนาความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพใน
สาขาที่ตนเปนผูสอน 

4 5 1 1 4 5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 10  ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงานบุคคล (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

88 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบั ติ ง านทางคลินิ กกายภาพบํ าบั ดหรือปฏิบัติ งานใน
สถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่
ตนเปนผูสอน สงผลใหอาจารยถูกจํากัดการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ดานอื่นๆ อาทิ ผูสูงอายุ กายภาพบําบัดชุมชน การยศาสตร 
กายภาพบําบัดทางการกีฬา เปนตน 

3 3 0 1 2 3 ปานกลาง สอดคลอง 

89 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
สอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป 
(แลวแตวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก) สงผลให
สถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัดตองมีการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อมอบหมายภาระงานสอนที่ เหมาะสมกับ
คุณสมบัติของอาจารยแตละคน 

4 5 1 1.5 3.5 5 มาก สอดคลอง 

90 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
สอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป 
(แลวแตวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก)  สงผลให
สถาบันที่อยูในระยะเพิ่มอัตรากําลังอาจารยผูสอน และสถาบันที่
มีอัตราการเขา-ออกงานของอาจารยสูง และสถาบันใหมที่จะเปด
ดําเนินการ ตองมีระบบการวางแผนพัฒนาอาจารยผูสอนที่ไมมี
ประสบการณสอน ใหมีประสบการณสอนตามที่เกณฑฯ กําหนด 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 10  ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงานบุคคล (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

91 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเกิน 20 
ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาหนั้น สงผลใหอาจารยมีเวลา
เพียงพอในการพัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานดานอื่นๆ ได เชน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่ งสงผลตอการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัดดวย 

4 5 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 

92 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองไม
เกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาหนั้น สงผลใหสถาบันตอง
มีการมอบหมายภาระงานสอน กํากับติดตาม และควบคุมภาระ
งานสอนของอาจารยอยางมีระบบและกลไกล 

4 5 1 1.5 3.5 5 มาก สอดคลอง 

93 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเกิน 20 
ชั่วโมงปฏิบัติ งานจริ งตอสัปดาห โดยคิดเฉพาะหลักสูตร
กายภาพบําบัดนั้น ไมสะทอนการปฏิบัติงานจริงของอาจารยที่
สอนในสถาบันท่ีมีพันธกิจหรือนโยบายใหอาจารยกายภาพบําบัด
สอนสาขาวิชาอ่ืนดวย อาทิ กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา หรือวิชา
เลือกเสรี จึงสงผลดานเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอาจารย 

4 5 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 10  ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงานบุคคล (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

94 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองไม
เกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาหนั้น สงผลใหสถาบันท่ีอยู
ในคณะหรือสํานักวิชาที่มีการจัดการการเรียนการสอนสาขาวิชา
อื่นดวย มีความแตกตางของภาระงานของอาจารยในคณะ ทําให
คณะตองมีการบริหารความแตกตางที่เหมาะสม 

4 5 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 

95 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีอาจารยผูสอนในหลักสูตร
ที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 
นั้น สงผลใหสถาบันสามารถวางแผนการพัฒนาอาจารยระดับ
ปริญญาเอกหรือการเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

4 4 0 1.5 3.5 5 มาก สอดคลอง 



279 
 

 
 

3.1 จากตารางที่ 10 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงาน
บุคคล ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นมากถึงมากที่สุด จํานวน  10 
ประเด็น ไดแก   

ขอท่ี 81 การที่เกณฑกําหนดใหผูบริหารสถาบันตองมีประสบการณดานการ
บริหารในสถาบันการศึกษามาแลวไมนอยกวา 3 ป สงผลใหสถาบันใหม (อายุไมเกิน 10 ป) และ
สถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม ขาดแคลนผูมีคุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบัน (Mdn = 4, Mo = 4, 
IMdn-MoI = 0, IQR = 0) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาบางสถาบันที่รับแตเด็กจบ
ใหม เนื่องจากไมสามารถหาผูอาวุโสมาทํางานไดอาจประสบปญหาขางตน แตโดยทั่วไปอาจพบความ
ยากลําบากเล็กนอยเทานั้น เนื่องจากปจจุบันมีบุคลากรใหเลือกเพิ่มมากกวาในอดีต อยางไรก็ตาม
สถาบันที่จะเปดใหมควรมีความพรอมในการเตรียมบุคลากร รวมทั้งเตรียมผูบริหารดวย ขอที่ 82 การที่
เกณฑฯ กําหนดคุณสมบัติของผูบริหารสถาบันอยางชัดเจน สงผลใหสถาบันใหม (อายุไมเกิน 10 ป) 
และสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมตองมีระบบการสรรหาหรือเตรียมพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติ
เปนผูบริหารสถาบัน (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, IQR = 1)  

ขอที่  84 การที่ เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาห และ
อัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไม
ควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัดนั้น 
สงผลใหสถาบันใชเปนเหตุผลเพื่อขอเพิ่มอัตรากําลังอาจารยได (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, 
IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาเกณฑฯ ขางตนไมใชเกณฑหลักในการขอ
อัตรากําลังคน การจัดใหได 1 ตอ 14 สามารถดําเนินการไดดวยการบริหารจัดการ หัวใจสําคัญอยูที่ 
FTES ขอที่ 85 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนตองมีใบประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันควรมีระบบกํากับติดตามการศึกษาตอเนื่องและการ
ดําเนินการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของอาจารย (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-
MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาสวนหนึ่งเปนความรับผิดชอบของ
อาจารยในฐานะที่เปนนักกายภาพบําบัด ขอที่ 86 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมี
ประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป 
ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน สงผลใหสถาบันมีทิศทางในการกําหนดนโยบายและ
แผนการพัฒนาดานบุคลากรที่ชัดเจนตามทิศทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ (Mdn = 5, Mo = 5, 
IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาเปนแนวปฏิบัติที่ไมได
ขึ้นอยูกับเกณฑฯ ตลอดจนการพัฒนาขางตนไมใชการพัฒนาตามทิศทางวิชาชีพ แตเนื่องจากในบริบท
ของประเทศยังคงตองพัฒนาอาจารยที่มีความสามารถทุกสาขาโดยอาจจัดลําดับความเชี่ยวชาญของ
ตนเอง นอกจากนี้อาจเปนจริงสําหรับบางสถาบันแตนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรขึ้นกับนโยบาย
มหาวิทยาลัยดวย ขอที่ 87 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขา
กายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน สงผลใหสถาบันตองมีระบบบริหารจัดการ และกํากับติดตามให
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อาจารยไดพัฒนาความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพในสาขาที่ตนเปนผูสอน (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI 
= 1, IQR = 1) ขอที่ 89 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณสอนใน
ระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก) 
สงผลใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัดตองมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อมอบหมาย
ภาระงานสอนที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของอาจารยแตละคน (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, 
IQR = 1.5) ขอที่ 90 และสงผลใหสถาบันที่อยูในระยะเพิ่มอัตรากําลังอาจารยผูสอน และสถาบันที่มี
อัตราการเขา-ออกงานของอาจารยสูง และสถาบันใหมที่จะเปดดําเนินการ ตองมีระบบการวางแผน
พัฒนาอาจารยผูสอนที่ไมมีประสบการณสอน ใหมีประสบการณสอนตามที่เกณฑฯ กําหนด (Mdn = 
5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, IQR = 1)  

ขอที่  92 การที่ เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองไมเกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอ
สัปดาหนั้น สงผลใหสถาบันตองมีการมอบหมายภาระงานสอน กํากับติดตาม และควบคุมภาระงาน
สอนของอาจารยอยางมีระบบและกลไกล (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 1.5) ทั้งนี้
ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาไมควรกําหนดเฉพาะ 20 ชั่วโมงตอสัปดาหอยางเดียวแต
ควรกําหนดดวยวาการนับภาระงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

ขอที่ 95 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีอาจารยผูสอนในหลักสูตรที่มี
การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป มากกวา
หรือเทากับรอยละ 20 นั้น สงผลใหสถาบันสามารถวางแผนการพัฒนาอาจารยระดับปริญญาเอกหรือ
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดชัดเจนยิ่งขึ้น (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5)  

3.2 จากตารางที่ 10 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงาน
บุคคล ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นปานกลาง จํานวน  2 ประเด็น 
ไดแก ขอท่ี 83 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดคุณสมบัติของอาจารยพิเศษ สงผลใหสถาบันที่อัตรากําลัง
อาจารยไมเพียงพอสามารถใชอาจารยพิเศษเพื่อแกปญหาอาจารยไมเพียงพอได (Mdn = 3, Mo = 3, 
IMdn-MoI = 0, IQR = 1) และขอท่ี 88 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมี
ประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป 
ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน สงผลใหอาจารยถูกจํากัดการพัฒนาทักษะวิชาชีพดาน
อื่นๆ อาทิ ผูสูงอายุ กายภาพบําบัดชุมชน การยศาสตร กายภาพบําบัดทางการกีฬา เปนตน (Mdn = 
3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาถาเกณฑไมได
กําหนดสาขาเฉพาะมากเกินไปการเปนกายภาพบําบัดทั่วไปก็รับได อยางไรก็ตามเกณฑฯ ไมไดจํากัด 
หรือหามพัฒนาทักษะดานอื่นถามี ความสนใจ แตหากมีทรัพยากรและงบประมาณจํากัดอาจทําให
อาจารยจําเปนตองเลือกพัฒนาเฉพาะดานสาขาหลักของตน ดานอื่นๆ จึงถูกจํากัดการพัฒนาได 

3.3 จากตารางที่ 10 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงาน
บุคคล ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน จํานวน  3 ประเด็น ไดแก  ขอที่ 91 การที่เกณฑฯ 
กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเกิน 
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20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาหนั้น สงผลใหอาจารยมีเวลาเพียงพอในการพัฒนาตนเอง และ
ปฏิบัติงานดานอื่นๆ ได เชน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งสงผลตอการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
กายภาพบําบัดดวย (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 2) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมวาการกําหนดเพียง 20 ชั่วโมงตอสัปดาห แตไมระบุระยะเวลาการทํางาน เชน ตลอดป
การศึกษา คิดเปน 40 สัปดาห สงผลใหบางสถาบันเปดการเรียนการสอนยาวตลอดปเกือบ 52 สัปดาห 
สงผลใหอาจารยไมมีเวลาในการพัฒนาตนเองดานอื่น ๆ เชนกัน ในขณะที่บางสถาบัน อาจจัดการเรียน
การสอนที่อาจารยมีภาระงานมากกวา 20 ชั่วโมงตอสัปดาห แตจัดการเรียนการสอนในระยะเวลาที่สั้น
กวา เชน 36 สัปดาห ตอป อาจสงผลใหอาจารยมีชวงเวลาในการพัฒนาตนเองไดดีกวา ขอที่ 93 การที่
เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนไมเกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาห โดยคิดเฉพาะหลักสูตรกายภาพบําบัดนั้น ไม
สะทอนการปฏิบัติงานจริงของอาจารยที่สอนในสถาบันที่มีพันธกิจหรือนโยบายใหอาจารย
กายภาพบําบัดสอนสาขาวิชาอื่นดวย อาทิ กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา หรือวิชาเลือกเสรี จึงสงผล
ดานเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอาจารย (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 2) อยางไรก็ตาม
ผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา สถาบันควรมอบหมายภาระสอนที่เหมาะสมใหกับอาจารย
ผูสอน โดยอาจารยกายภาพบําบัดควรสอนวิชาที่เปนวิชาพื้นฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด ไมใชวิชา
พื้นฐานอื่นซึ่งควรใหอาจารย preclinic สอน ทั้งนี้เพื่อไมใหอาจารยกายภาพบําบัดภาระงานสอนสูง
เกินไป และขอที่ 94 และสงผลใหสถาบันที่อยูในคณะหรือสํานักวิชาที่มีการจัดการการเรียนการสอน
สาขาวิชาอื่นดวย มีความแตกตางของภาระงานของอาจารยในคณะ ทําใหคณะตองมีการบริหารความ
แตกตางที่เหมาะสม (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 2)  

4. ผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหาร
งบประมาณและการเงิน จํานวน 17 ประเด็น ดังตารางที่ 11 พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลองกัน จํานวน 14 ประเด็น โดยเปนความคิดเห็นระดับมากถึงมากที่สุด จํานวน 7 ประเด็น 
ระดับปานกลาง จํานวน 6 ประเด็น ระดับนอยถึงนอยที่สุด จํานวน 1 ประเด็น และผูเชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นไมสอดคลองกัน จํานวน 3 ประเด็น   
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ตารางที่ 11  ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน (EDFR รอบที่ 3) 

ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

96 สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ จะไดรับความ
เชื่อมั่นจากหนวยงานภาครัฐของประเทศที่มีหนาที่จัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการผลิตบุคคลากรทาการแพทยวา
สถาบันมีการผลิตนักกายภาพบําบัดไดมาตรฐานตามที่องคกร
วิชาชีพกําหนด และตรงกับความตองการของสังคม จึงมีโอกาส
ไดรับงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาจากภาครัฐเพิ่มได 

4 5 1 2 3 5 มาก ไมสอดคลอง 

97 การประกาศเกณฑฯ และมีผลบังคับใชนั้น สงผลใหในชวงตนที่
เกณฑฯ มีผลบังคับใช สถาบันมีความยุงยากในการบริหาร
งบประมาณเพื่อใชจายหรือลงทุนใหสถาบันมีคุณสมบัติและการ
ดําเนินงานตามที่เกณฑฯ กําหนด เพราะการบริหารจัดการ
งบประมาณตองมีการวางแผนลวงหนา 

4 4 0 1 3 4 มาก สอดคลอง 

 



 

 
 

283 

ตารางที่ 11  ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดท่ีสงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

98 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการจัดทําแผนการจัดสรร
งบประมาณที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบัน มีการตรวจสอบการ
ใชงบประมาณอยางสม่ําเสมอ มีการนําขอมูลทางการเงินไป
วิเคราะหประเมินผลและใชในการวางแผนและตัดสินใจนั้น 
สงผลใหสถาบันที่มีระบบการบริหารงบประมาณทั้งคณะหรือ
มหาวิทยาลัย ตองมีระบบรายงานการจัดสรร ตรวจสอบติดตาม
การใชงบประมาณแยกสําหรับสถาบัน แตไมมีผลทําใหการ
จัดสรรงบประมาณเปลี่ยนแปลง เนื่องจากระบบการจัดสรร
งบประมาณมักเปนการบริหารงบประมาณทั้งคณะหรือทั้ง
มหาวิทยาลัย 

4 3 1 1.5 3 4.5 มาก สอดคลอง 

99 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนตองมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบัน
ควรจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเพื่อใหอาจารยสามารถเขารวม
อบรมเพื่อพัฒนาตนเองไดครอบคลุมทั้งดานวิชาชีพกายภาพบําบัด 
และดานอื่น อาทิ การเรียนการสอน และการวิจัย 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 

100 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแต
ละรายวิชาหรือในหลักสูตร สงผลใหสถาบันท่ีอัตรากําลังอาจารย
ไมเพียงพอสามารถ สามารถจางอาจารยพิเศษแทนอาจารย
ประจําได ท้ังน้ีเพื่อลดงบประมาณรายจายดานอาจารย 

3 3 0 1 3 4 ปานกลาง สอดคลอง 
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ตารางที่ 11  ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดท่ีสงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

101 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดจํานวนนักศึกษาขั้นต่ําที่สถาบันตองมี
บุคคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการและการศึกษา สงผลเพิ่ม
งบประมาณรายจายตอสถาบันที่มีจํานวนนักศึกษานอย ซึ่ง
สามารถใชบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการและการศึกษารวมกัน
กับสาขาวิชาอื่นได 

3 3 0 0.5 2.5 3 ปานกลาง สอดคลอง 

102 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองไม
เกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาหนั้น สงผลใหสถาบันที่มี
อาจารยไมเพียงพอตองเพิ่มจํานวนอาจารย ซึ่งสงผลเพิ่ม
งบประมาณรายจายดานบุคลากรของสถาบัน ดังนั้นสถาบันจึง
ตองมีการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 

103 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณ
จริง โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารย
ผูสอนในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษานั้น สงผลใหสถาบันตอง
มีงบประมาณรายจายในการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการ
สอนสูงขึ้น 

3 3 0 1.5 3 4.5 ปานกลาง สอดคลอง 
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ตารางที่ 11  ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดท่ีสงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

104 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองได
แตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลเพิ่มงบประมาณรายจายในการผลิต
นักศึกษากายภาพบําบัดของสถาบัน เนื่องจากตองจัดการเรียน
การสอนซ้ําใหกับนักศึกษาท่ีไมผานเกณฑฯ ดังกลาว 

2 2 0 1.5 1.5 3 นอย สอดคลอง 

105 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษา
ไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชา
ความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัด ไมสอดคลองกับการปฏิบัติจริง
เนื่องจากบางรายวิชาอาจไมจําเปนตองใชสัดสวนอาจารยมาก
ขนาดนี้ ดังนั้นเกณฑฯ นี้จึงทําใหภาระงานสอนของอาจารย
เพิ่มขึ้น และสถาบันตองเพิ่มอัตรากําลังอาจารย ซึ่งสงผลเพิ่ม
งบประมาณรายจายดานบุคลากรของสถาบัน 

3 3 0 2 3 5 ปานกลาง ไมสอดคลอง 

106 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมีและ
ควรจัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันใชเปน
เหตุผลในการขออนุมัติงบประมาณได 

4 4 0 1 4 5 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 11  ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดท่ีสงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

107 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมีและ
ควรจัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันสามารถ
วางแผนงบประมาณในการจัดซื้อ บํารุงรักษา หรือจัดหาทดแทน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5 5 0 1 4 5 มากที่สุด สอดคลอง 

108 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมีและ
ควรจัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหมมีแนวทางการจัดหาปจจัยเกื้อหนุนที่ชัดเจน และ
สามารถคํ านวณงบประมาณ เพื่ อการล งทุ น ได อย า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

4 5 1 1 4 5 มาก สอดคลอง 

109 การขอรับรองสถาบันในครั้งแรก (กอนเปดรับนักศึกษาตาม
หลักสูตร) ของสถาบันท่ีจะเปดดําเนินการใหมนั้น มีเฉพาะเกณฑ
มาตรฐานสําคัญ โดยดานเครื่องมือหรืออุปกรณนั้นใหเสนอเพียง
แผนในการจัดหาที่เหมาะสม สงผลใหสถาบันไมตองลงทุนจัดหา
เครื่องมือหรืออุปกรณทั้งหมดไวลวงหนา 

3 3 0 1 3 4 ปานกลาง สอดคลอง 
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ตารางที่ 11  ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดท่ีสงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

110 การขอรับรองสถาบันสําหรับปที่ 2-4 ของสถาบันที่จะเปด
ดํ า เนินการใหมนั้ น  รายละ เอี ยดเกณฑการรั บรองเปน
เชนเดียวกับเกณฑสําหรับสถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลว 
ยกเวนไมตองมีองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้
ตามกรอบเวลานั้นสถาบันตองใชผลการดําเนินการของป
การศึกษาแรกที่เปดดําเนินการ ดังนั้นสถาบันจะไมมีผลการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาครบตามหลักสูตรรวมทั้ง
รายวิชาฝกปฏิบัติงาน ดังนั้นการขอรับรองในรอบนี้อาจไม
สะทอนคุณภาพท่ีแทจริงของการการบริหารสถาบันตามเกณฑฯ 
แต ส ง ผล เพิ่ ม ค า ใช จ า ย ในการขอรั บ รองสถาบั น  อาทิ 
คาธรรมเนียมในการขอรับรองแกสภากายภาพบําบัด และ
คาใชจายในการดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมิน 

3 3 0 1 3 4 ปานกลาง สอดคลอง 
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ตารางที่ 11  ตารางแสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดท่ีสงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน (EDFR รอบที่ 3) (ตอ) 
ขอ
ที ่ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหาร

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

มัธย
ฐาน 

(Mdn) 

ฐาน
นิยม  
(Mo) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn-Mo| 

พิสัย
ระหวาง  
ควอรไทล 

(IQR) 

ควอร
ไทลที่ 1 
(Q1) 

ควอร
ไทลที่ 3 
(Q3) 

ระดับ
ความ

ตองการ 

ความคิดเห็น
สอดคลอง

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

111 การที่หลังจากสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมไดรับการรับรอง
สถาบันสําหรับปที่ 1 ของการดําเนินงานเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป
แลวนั้น สถาบันตองขอรับรองสถาบันสําหรับปที่ 2-4 ตอไปโดยใช
ผลการดําเนินการของปการศึกษาแรกที่เปดดําเนินการ ซึ่งในป
การศึกษานั้นสถาบันตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับสถาบันที่เคยเปด
ดําเนินการและไดรับรองปริญญาอยูกอนแลว ยกเวนไมตองมี
องคประกอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา สงผลใหสถาบันมี
คาใชจายในการดําเนินงานและการลงทุนที่ยังไมจําเปน เชน คาจาง
บุคลากรสายสนุนวิชาการ (อาจยังไมจําเปนสําหรับปแรกของการ
เปดดําเนินการ) และการจัดซ้ือครุภัณฑที่เปนปจจัยเกื้อหนุน (ยังไม
มีการจัดการเรียนการสอนในปแรกของการเปดดําเนินการ) 

3 3 0 1 3 4 ปานกลาง สอดคลอง 

112 การไมเผยแพรตนแบบหรือตัวอยางการคํานวณจุดคุมทุนในเชิง
งบประมาณรายรับ-รายจาย หรือการแนะนําแหลงสนับสนุน
งบประมาณรายรับ หรือแนวทางการบริหารงบประมาณรายรับ-
รายจายใหสมดุล โดยวิเคราะหจากเงื่อนไขการดําเนินงานตาม
เกณฑรับรองปริญญานี้  อาจสงผลใหไมมีสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหม เนื่องจากภาพรวมของเกณฑตองใชงบประมาณ
การลงทุน และรายจายในการดําเนินงานสูง โดยเฉพาะดาน
บุคลากร และปจจัยเกื้อหนุน 

3 3 0 2 3 5 ปานกลาง ไมสอดคลอง 
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4.1 จากตารางที่ 10 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหาร
งบประมาณและการเงิน ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นมากถึงมาก
ที่สุด จํานวน 7 ประเด็น ไดแก   

ขอที่ 97 การประกาศเกณฑฯ และมีผลบังคับใชนั้น สงผลใหในชวงตนที่เกณฑ
ฯ มีผลบังคับใช สถาบันมีความยุงยากในการบริหารงบประมาณเพื่อใชจายหรือลงทุนใหสถาบันมี
คุณสมบัติและการดําเนินงานตามที่เกณฑฯ กําหนด เพราะการบริหารจัดการงบประมาณตองมีการ
วางแผนลวงหนา (Mdn = 4, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 98 การที่เกณฑฯ กําหนดให
สถาบันควรมีการจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบัน มีการตรวจสอบ
การใชงบประมาณอยางสม่ําเสมอ มีการนําขอมูลทางการเงินไปวิเคราะหประเมินผลและใชในการ
วางแผนและตัดสินใจนั้น สงผลใหสถาบันที่มีระบบการบริหารงบประมาณทั้งคณะหรือมหาวิทยาลัย 
ตองมีระบบรายงานการจัดสรร ตรวจสอบติดตามการใชงบประมาณแยกสําหรับสถาบัน แตไมมีผลทํา
ใหการจัดสรรงบประมาณเปลี่ยนแปลง เนื่องจากระบบการจัดสรรงบประมาณมักเปนการบริหาร
งบประมาณทั้งคณะหรือทั้งมหาวิทยาลัย (Mdn = 4, Mo = 3, IMdn-MoI = 1, IQR = 1.5)  

ขอที่ 99 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน
ตองมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันควรจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเพื่อให
อาจารยสามารถเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองไดครอบคลุมทั้งดานวิชาชีพกายภาพบําบัด และดาน
อื่น อาทิ การเรียนการสอน และการวิจัย (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1)  

ขอที่ 102 การที่ เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองไมเกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอ
สัปดาหนั้น สงผลใหสถาบันที่มีอาจารยไมเพียงพอตองเพิ่มจํานวนอาจารย ซึ่งสงผลเพิ่มงบประมาณ
รายจายดานบุคลากรของสถาบัน ดังนั้นสถาบันจึงตองมีการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น (Mdn = 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติม
วาอาจไมจําเปนตองเพิ่มจํานวนอาจารย เนื่องจากการที่ไมมีการกําหนดระยะเวลาการสอน สถาบัน
สามารถแกปญหาโดยการขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนใหยาวขึ้น เพื่อใหตัวหารเพิ่มขึ่น ภาระ
งานของอาจารยจึงไมเกิน 20 ชั่วโมงตอสัปดาห และสถาบันควรมอบหมายภาระสอนที่เหมาะสม
ใหกับอาจารยผูสอน โดยอาจารยกายภาพบําบัดควรสอนวิชาที่เปนวิชาพื้นฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ไมใชวิชาพื้นฐานอื่นซึ่งควรใหอาจารย preclinic สอน ทั้งนี้เพื่อไมใหอาจารยกายภาพบําบัดภาระงาน
สอนสูงเกินไป 

ขอที่ 106 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมีและควร
จัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันใชเปนเหตุผลในการขออนุมัติงบประมาณได (Mdn 
= 4, Mo = 4, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ขอที่ 108 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบัน
ตองจัดใหมีและควรจัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมมีแนว
ทางการจัดหาปจจัยเกื้อหนุนที่ชัดเจน และสามารถคํานวณงบประมาณเพื่อการลงทุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 1) ขอที่ 107 และสงผลให
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สถาบันสามารถวางแผนงบประมาณในการจัดซื้อ บํารุงรักษา หรือจัดหาทดแทน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (Mdn = 5, Mo = 5, IMdn-MoI = 0, IQR = 1)  

4.2 จากตารางที่ 10 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหาร
งบประมาณและการเงิน ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นปานกลาง 
จํานวน 6 ประเด็น ไดแก   

ขอที่ 100 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแตละ
รายวิชาหรือในหลักสูตร สงผลใหสถาบันที่อัตรากําลังอาจารยไมเพียงพอสามารถ สามารถจาง
อาจารยพิเศษแทนอาจารยประจําได ทั้งนี้เพื่อลดงบประมาณรายจายดานอาจารย (Mdn = 3, Mo = 
3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาบางสถาบันอาจ
ตองการอาจารยประจําแตไมมีคนสมัคร หรือถูกจํากัดโดยปจจัยอื่น อาทิ ไมมีคนมีคุณสมบัติเปน
อาจารยมาสมัคร ทําใหการจางอาจารยพิเศษเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งในการบริหารจัดการเพื่อใหได
คุณภาพที่ตองการ อยางไรก็ตามก็ไมสามารถจางอาจารยพิเศษแททั้งหมดไดเพราะมีเกณฑอื่นบังคับ 
เชน เกณฑ สกอ.   

ขอที่ 101 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดจํานวนนักศึกษาขั้นต่ําที่สถาบันตองมี
บุคคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการและการศึกษา สงผลเพิ่มงบประมาณรายจายตอสถาบันที่มี
จํานวนนักศึกษานอย ซึ่งสามารถใชบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการและการศึกษารวมกันกับ
สาขาวิชาอื่นได (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 0.5) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมวาไมวาจะมีนักศึกษาเทาไรก็ควรมีสายสนับสนุนประจําสาขาวิชา และแมวาการใช
บุคลากรรวมกันเปนสิ่งที่ดีแตอาจไมสะดวกในทางปฎิบัติ  

ขอที่ 103 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจํา
หลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษานั้น สงผลใหสถาบันตองมีงบประมาณ
รายจายในการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้น (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, 
IQR = 1.5) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวางบประมาณรายจายสวนนี้ไมควรจะ
สูงขึ้นเพราะปฎิบัติกันมากอน มีเกณฑกําหนดแลว อยางไรก็ตามผูเชี่ยวชาญสวนหนึ่งมีความคิดเห็น
เพิ่มเติมวาคุณภาพตองมาคูกับการลงทุน ทั้งนี้ตนทุนหลักสูตรถูกคิดมาตั้งแตตอนจัดทําหลักสูตรแลว
สถาบันตองบริหารจัดการใหได 

ขอที่ 109 การขอรับรองสถาบันในครั้งแรก (กอนเปดรับนักศึกษาตามหลักสูตร) 
ของสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมนั้น มีเฉพาะเกณฑมาตรฐานสําคัญ โดยดานเครื่องมือหรืออุปกรณ
นั้นใหเสนอเพียงแผนในการจัดหาที่เหมาะสม สงผลใหสถาบันไมตองลงทุนจัดหาเครื่องมือหรือ
อุปกรณทั้งหมดไวลวงหนา (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวน
มีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาการเสนอแผนจัดหานั้นแผนตองสอดคลองกับเวลาการใชงานจริง เชน มี
เครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย พรอมใชกอนนิสิตขึ้นชั้นปที่ 3 ก็ยอมกระทําได โดยไมตองลงทุนซื้อไว
ลวงหนา ขอที่ 110 การขอรับรองสถาบันสําหรับปที่ 2-4 ของสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมนั้น 
รายละเอียดเกณฑการรับรองเปนเชนเดียวกับเกณฑสําหรับสถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลว ยกเวนไม
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ตองมีองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ตามกรอบเวลานั้นสถาบันตองใชผลการ
ดําเนินการของปการศึกษาแรกที่เปดดําเนินการ ดังนั้นสถาบันจะไมมีผลการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาฝกปฏิบัติงาน ดังนั้นการขอรับรองในรอบนี้อาจไมสะทอน
คุณภาพที่แทจริงของการการบริหารสถาบันตามเกณฑฯ แตสงผลเพิ่มคาใชจายในการขอรับรอง
สถาบัน อาทิ คาธรรมเนียมในการขอรับรองแกสภากายภาพบําบัด และคาใชจายในการดําเนินการ
เตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมิน (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1) ทั้งนี้
ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาการควบคุมคุณภาพของสถาบันใหม ตองตรวจติดตาม
อยางตอเนื่อง เพ่ือพิสูจนใหแนชัดวามีความพรอมจริงในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น อยาไร
ก็ตามเกณฑนี้เปนการทดลองใชเณฑเพื่อนําไปพัฒนาซึ่งอาจไมสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริง
เพราะรายวิชาไมครบตามหลักสูตร ขอที่ 111 การที่หลังจากสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมไดรับการ
รับรองสถาบันสําหรับปที่ 1 ของการดําเนินงานเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ปแลวนั้น สถาบันตองขอ
รับรองสถาบันสําหรับปที่ 2-4 ตอไปโดยใชผลการดําเนินการของปการศึกษาแรกที่เปดดําเนินการ ซึ่ง
ในปการศึกษานั้นสถาบันตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับสถาบันที่เคยเปดดําเนินการและไดรับรอง
ปริญญาอยูกอนแลว ยกเวนไมตองมีองคประกอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา สงผลใหสถาบัน
มีคาใชจายในการดําเนินงานและการลงทุนที่ยังไมจําเปน เชน คาจางบุคลากรสายสนุนวิชาการ (อาจ
ยังไมจําเปนสําหรับปแรกของการเปดดําเนินการ) และการจัดซื้อครุภัณฑที่เปนปจจัยเกื้อหนุน (ยังไม
มีการจัดการเรียนการสอนในปแรกของการเปดดําเนินการ) (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, 
IQR = 1) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาสถาบันจําเปนตองมีปจจัยเกื้อหนุนกอน
เปดหลักสูตร  

4.3 จากตารางที่ 10 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหาร
งบประมาณและการเงิน ที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับความคิดเห็นนอยถึงนอย
ที่สุด จํานวน 1 ประเด็น คือ ขอที่ 104 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองได
แตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลเพิ่ม
งบประมาณรายจายในการผลิตนักศึกษากายภาพบําบัดของสถาบัน เนื่องจากตองจัดการเรียนการ
สอนซ้ําใหกับนักศึกษาที่ไมผานเกณฑฯ ดังกลาว (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 1.5) 
ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาในแงงบประมาณแมจะสงผลเพิ่มงบประมาณ
รายจาย แตสถาบันก็จะไดรับรายรับเพิ่มขึ้นจากคาลงทะเบียนหรือคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 
ซึ่งนาจะมากกวารายจายที่ตองจายพิ่ม 

4.4 จากตารางที่ 10 อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหาร
งบประมาณและการเงิน ทีผู่เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน จํานวน 3 ประเด็น ไดแก 

ขอที ่96 สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ จะไดรับความเชื่อมั่น
จากหนวยงานภาครัฐของประเทศที่มีหนาที่จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการผลิตบุคคลากร
ทางการแพทยวาสถาบันมีการผลิตนักกายภาพบําบัดไดมาตรฐานตามที่องคกรวิชาชีพกําหนด และ
ตรงกับความตองการของสังคม จึงมีโอกาสไดรับงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาจากภาครัฐ
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เพิ่มได (Mdn = 4, Mo = 5, IMdn-MoI = 1, IQR = 2) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็น
เพิ่มเติมวาโอกาสเกิดขึ้นกับสถาบันเอกชนยากมากจนถึงไมเกิดขึ้นเลย 

ขอที่ 105 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตร
เต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุก
รายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัด ไมสอดคลองกับการปฏิบัติจริงเนื่องจากบาง
รายวิชาอาจไมจําเปนตองใชสัดสวนอาจารยมากขนาดนี้ ดังนั้นเกณฑฯ นี้จึงทําใหภาระงานสอนของ
อาจารยเพิ่มขึ้น และสถาบันตองเพิ่มอัตรากําลังอาจารย ซึ่งสงผลเพิ่มงบประมาณรายจายดาน
บุคลากรของสถาบัน (Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 2) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมี
ความคิดเห็นเพิ่มเติมวาเกณฑ FTES สําคัญกวา ซึ่งหากสถาบันมีบุคลากรเปนไปตาม FTES เกณฑขอ
นี้ก็จะสามารถบริหารจัดการได  

ขอ 112 การไมเผยแพรตนแบบหรือตัวอยางการคํานวณจุดคุมทุนในเชิง
งบประมาณรายรับ-รายจาย หรือการแนะนําแหลงสนับสนุนงบประมาณรายรับ หรือแนวทางการ
บริหารงบประมาณรายรับ-รายจายใหสมดุล โดยวิเคราะหจากเงื่อนไขการดําเนินงานตามเกณฑ
รับรองปริญญานี้ อาจสงผลใหไมมีสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม เนื่องจากภาพรวมของเกณฑตองใช
งบประมาณการลงทุน และรายจายในการดําเนินงานสูง โดยเฉพาะดานบุคลากร และปจจัยเกื้อหนุน 
(Mdn = 3, Mo = 3, IMdn-MoI = 0, IQR = 2) ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญบางสวนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา
ปจจัยการเปดหลักสูตรใหม ขึ้นอยูกับความตองการของตลาด มากกวาปจจัยดานงบลงทุน หรือการ
ไมเปดเผยงบลงทุน/จุดคุมทุน อีกทั้งสถาบันที่จะเปดดําเนินการควรมีความพรอมในระดับหนึ่ง เพราะ
การไมมีความพรอมสงผลใหเกิดปญหาตอมา และการแกปญหาในภายหลังจะยากกวา 

 
การวิจัย EDFR เพื่อทราบอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ

กายภาพบําบัด ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด จากผล
การวิเคราะห EDFR รอบที่ 3 พบวาอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด มีจํานวน 112 ประเด็น 
ผูเชี่ยวชาญความคิดเห็นสอดคลองกัน จํานวน 91 ประเด็น (เพิ่มขึ้นจาก EDFR รอบที่ 2 จํานวน 12 
ประเด็น) โดยเปนความคิดเห็นระดับมากถึงมากที่สุด จํานวน 66 ประเด็น (เพิ่มขึ้นจาก EDFR รอบที่ 
2 จํานวน 8 ประเด็น) ระดับปานกลาง จํานวน 22 ประเด็น (เพิ่มขึ้นจาก EDFR รอบที่ 2 จํานวน 3 
ประเด็น)  ระดับนอย-นอยที่สุด จํานวน 3 ประเด็น (เพิ่มขึ้นจาก EDFR รอบที่ 2 จํานวน 1 ประเด็น)  
และผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน จํานวน 21 ประเด็น (ลดลงจาก EDFR รอบที่ 2 
จํานวน 12 ประเด็น)   
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอ
การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด” มีวัตถุประสงค เพื่อทราบ
สภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมี
การประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด (พ.ศ. 2558) โดยใชการศึกษา
เอกสาร (documentary research) และเพื่อคาดประมาณผลที่จะเกิดขึ้นตอการพัฒนา
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดตามเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด โดยใชเทคนิคการวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ผูวิจัยจึง
ทําการศึกษาเปน 2 ตอน ดังตอไปนี ้

ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร (documentary research) เพื่อทราบสภาพการณปจจุบัน
ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมีการประกาศใชเกณฑ
การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด (พ.ศ. 2558) นั้นผูวิจัยศึกษาขอมูล ผลการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2559 และการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่เปดดําเนินการอยูในปจจุบันจากหนังสือ วารสาร บทความ เอกสาร งานวิจัย และ
วิทยานิพนธตางๆ ตลอดจนหลักการและวิธีการ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หนังสือสั่งการ 
เอกสาร รายงานแฟมเอกสาร เวปไซต ฐานขอมูลออนไลน และสารสนเทศ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด และของสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยปจจุบันทั้ง 16 สถาบัน แลวทําการจัดหมวดหมูขอมูล วิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแก ความถี่ (frequency) รอยละ 
(percentage) และคาเฉลี่ย (mean) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

ตอนที่ 2 การศึกษาอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยใชเทคนิคการวิจัย 
EDFR เพื่อนําเสนอผลที่จะเกิดขึ้นตอการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดตามเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยศึกษาทัศนะความคิดเห็น
และจินตนาการของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 19 คน ดวยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก EDFR รอบที่ 1 
ใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi structured interview) EDFR ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ใช
แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดย 1) การสัมภาษณ
ผู เชี่ยวชาญ ผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณดวยตนเอง และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น 
(opinionnaire) ในรอบที่ 2 และ 3 ผูวิจัยเดินทางไปเก็บดวยตนเอง สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก 
คามัธยฐาน (median) คาฐานนิยม (mode) และคาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่อง อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่

สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ในครั้งนี้ผูวิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย เปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร (documentary research) เพื่อทราบสภาพการณปจจุบันของการจัด
การศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมีการประกาศใชเกณฑการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด (พ.ศ. 2558) 

เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อทราบสภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมีการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด (พ.ศ. 2558) ผูวิจัยวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี ้

ตั้งแตศาสตราจารย นายแพทย เฟอง สัตยสงวน บิดาแหงวงการกายภาพบําบัดแหง
ประเทศไทย) ไดกอตั้งโรงเรียนกายภาพบําบัดขึ้นเปนแหงแรกในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2506 โดย
ขึ้นอยูกับภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิคสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (ชื่อในขณะนั้น ปจจุบันเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยมหิดล) และไดมีการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดระดับปริญญาตรีรุนที่ 1 เริ่มตนเมื่อ พ.ศ. 
2508 และไดมีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขากายภาพบําบัด ออกมารับใชสังคมเปนรุนแรกในป พ.ศ. 
2510 จากนั้นมีสถาบันตางๆ เปนสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด และ
หลักสูตรกายภาพบําบัดบัณฑติ เพื่อผลิตบัณฑิตกายภาพบําบัดมากข้ึน รวมเปน 10 สถาบันในป พ.ศ. 
2546 จากนั้นในป พ.ศ. 2547 มีการออก พระราชบัญญัติ วิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 ซึ่งเปน
พระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใชถึงปจจุบัน และมีผลใหมีการตั้งสภากายภาพบําบัดซึ่งเปนองคกร
วิชาชีพตามกฎหมายที่มุงมั่นสรางเสริมสุขภาพ คุมครองสิทธิดานบริการสุขภาพของประชาชนให
ทั่วถึง ดวยองคความรูทางกายภาพบําบัดที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน สภากายภาพบําบัดจึงเปน
องคกรที่มีอํานาจหนาที่รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด และรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ จากนั้นมีสถาบันตางๆ 
เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งสิ้นเปน 16 สถาบัน ในป พ.ศ. 2554 โดยมี
คณะสหเวชศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา เปนสถาบันลาสุด จากนั้นในป พ.ศ. 2556 สภา
กายภาพบําบัดออกขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลทําใหทุกสถาบันสิ้นสุด
การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดในวันที่ 11 เม.ย. 2558 จากนั้น สภากายภาพบําบัดออก
ประกาศสภากายภาพบําบัด 2 ฉบับตามขอบังคับดังกลาว คือ ประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 และ
ประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใชกับทั้ง 16 สถาบันที่เปดดําเนินการอยู 
รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่จะเปดดําเนินการใหม ทําใหทุกสถาบันตองยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตร



295 

 
 

และขอรับรองสถาบันในชวงป พ.ศ. 2558 เพื่อใหไดรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดและ
สามารถเปดรับนักศึกษาปการศึกษา 2559 ได ซึ่งถือเปนครั้งแรกของการตรวจประเมินเพื่อขอรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดตามประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 และประกาศสภากายภาพบําบัด 
เรื่อง เกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 
เมษายน พ.ศ. 2558 ภายใตขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2556 ซึ่งพบวาทั้ง 16 
สถาบันยื่นของรับรองตอสภากายภาพบําบัดในชวงดังกลาว และผลการขอรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2559 พบวามีสถาบันไดรับรอง จํานวน 13 สถาบัน (รอยละ 81.25) และมี
สถาบันที่ไมไดรับรอง จํานวน 3 สถาบัน (รอยละ 18.75) 

แมวาตามเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 สภา
กายภาพบําบัดจะใหการรับรองสถาบันไดเปนระยะเวลาตั้งแต 3-5 ป และใหความเห็นชอบหลักสูตร
ไดเปนระยะเวลาไมเกิน 5 ปการศึกษา แตผลการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2559 
พบวา สถาบันที่ผานการรับรองปริญญาทั้ง 13 สถาบัน ทุกสถาบัน ไดรับรองสถาบัน เปนระยะเวลา 5 
ป และมีสถาบันที่ไดรับความเห็นชอบหลักสูตรเปนระยะเวลา 5 ปการศึกษา จํานวน 11 สถาบัน 
(รอยละ 84.62) เนื่องจากสถาบันเหลานี้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร
สําหรับนักศึกษาปการศึกษา 2559 ขณะที่ 2 สถาบัน (รอยละ 15.38) ไดรับความเห็นชอบหลักสูตร
เปนระยะเวลา 1 และ 2 ปการศึกษา เนื่องจากสถาบันใชหลักสูตรเดิมที่ไดรับความเห็นชอบแลวมา
ยื่นขอความเห็นชอบจึงไดรับการเห็นชอบเปนระยะเวลาที่เหลือของหลักสูตรนั้น 

เมื่อศึกษาวิเคราะหสภาพการณการบริหารสถาบัน ดานการบริหารทั่วไปและทรัพยากร 
ของทั้ง 16 สถาบัน พบวา สถานะของสถาบัน มี 3 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 สาขาวิชากายภาพบําบัด 
(รอยละ 37.5) โดยสังกัดคณะสหเวชศาสตร สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร และ
สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ รูปแบบที่ 2 ภาควิชากายภาพบําบัด (รอยละ 25) ซึ่งสังกัดคณะสห
เวชศาสตร คณะเทคนิคการแพทย และคณะแพทยศาสตร และรูปแบบที่ 3 คณะกายภาพบําบัด 
(รอยละ 25) โดยสถาบันการศึกษาที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 3 สถาบัน มีสถานะของ
สถาบันเปนสาขาวิชากายภาพบําบัด สังกัดคณะสหเวชศาสตร และภาควิชากายภาพบําบัด สังกัด
คณะเทคนิคการแพทย สําหรับรูปแบบของมหาวิทยาลัย ม ี3 รูปแบบ ไดแก มหาวิทยาลัยรัฐ (รอยละ 
18.75) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (รอยละ 56.25) และมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเอกชน (รอยละ 
25) โดยสถาบันการศึกษาที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยเอกชน เกี่ยวกับภูมิภาคที่เปนสถานที่ตั้งสถาบัน มีสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดกระจายอยูทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งภาคกลาง (รอยละ 56.25) ภาค
ตะวันออก (รอยละ 6.25) ภาคเหนือ (รอยละ 18.75) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 6.25) และ
ภาคใต (รอยละ 12.5) โดยภาคกลางมีสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดมากที่สุด 
ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงมีเพียง 1 สถาบันเทานั้น ซึ่งเปนสถาบันที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ ทั้งนี้
สถาบันฯ ที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ อีก 2 สถาบันมีที่ตั้งอยูในภาคตะวันออกและภาคกลาง เมื่อ
พิจารณาระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดจนถึงปการศึกษา 
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2559 ของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด พบวา สามารถแบงไดเปน 6 กลุม 
ไดแก ระยะเวลา 0-5 ปการศึกษา (รอยละ 6.25) 6-10 ปการศึกษา (รอยละ 31.25) 11-15 ป
การศึกษา (รอยละ 6.25) 16-20 ปการศึกษา (รอยละ 12.5) 21-25 ปการศึกษา (รอยละ 18.75) 
และระยะเวลามากกวา 25 ปการศึกษา (รอยละ 18.75) โดยสถาบันที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ 
เปนสถาบันการศึกษาที่มีระยะเวลาจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดมาแลว 
0-5 ปการศึกษา 11-15 ปการศึกษา และมากกวา 25 ปการศึกษา ดานโครงสรางการบริหารงานของ
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดมีลักษณะแตกตางกันไปตามแตบริบทของแต
ละสถาบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานะของสถาบันที่แตกตางกันดังกลาวขางตน อยางไรก็ตามสามารถ
แบงไดเปน 3 กลุม คือ การบริหารแบบคณะ (รอยละ 25) การบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จในระดับ
ภาควิชา (รอยละ 25) และการบริหารงานแบบรวมศูนยกลางกับคณะ (รอยละ 50) ทั้งนี้
สถาบันการศึกษาที่มีสถานะของสถาบันเปนคณะกายภาพบําบัด (รอยละ 25) จะมีโครงสรางการ
บริหารงานที่มีคณบดีเปนหัวหนาสวนงาน และมีรองคณบดีหรือผูชวยคณบดีรับผิดชอบการ
บริหารงานดานตางๆ ของคณะโดยมีจํานวน และชื่อตําแหนงแตกตางกันไป สถาบันที่มีสถานะของ
สถาบันเปนภาควิชา จะมีผูบริหารสถาบันการศึกษาคือหัวหนาภาควิชา โดยโครงสรางการบริหารงาน
ของภาควิชาสามารถจัดไดเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 มีโครงสรางการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จในภาควิชา 
(รอยละ 25) คลายกับการบริหารสถาบันการศึกษาที่สถานะของสถาบันเปนคณะกายภาพบําบัด คือ 
มีรองหัวหนาภาควิชาซึ่งรับผิดชอบการบริหารงานดานตางๆ ของภาควิชา โดยมีจํานวน และชื่อ
ตําแหนงแตกตางกันไป กลุมที่ 2 มีโครงสรางการบริหารงานแบบรวมศูนยกลางกับคณะ (รอยละ 
12.5) กลาวคือ ในระดับคณะจะมีโครงสรางการบริหารงานที่คลอบคลุมภาระกิจและการดําเนินงาน
ของคณะ โดยมีรองคณบดีหรือผูชวยคณบดีหรือคณะกรรมการฝายตางๆ รับผิดชอบ สําหรับสถาบันที่
มีสถานะของสถาบันเปนสาขาวิชานั้น (รอยละ 37.5) จะมีผูบริหารสถาบัน คือ หัวหนาสาขาวิชา และ
มีการบริหารสถาบันเชนเดียวกับกลุมที่ 2 ของสถาบันที่มีสถานะของสถาบันเปนภาควิชา กลาวคือ มี
โครงสรางการบริหารงานแบบรวมศูนยกลางกับคณะ โดยสถาบันการศึกษาที่ไมผานการรับรอง
ปริญญาฯ เปนสถาบันที่มีสถานะของสถาบันเปนภาควิชาและบริหารสถาบันแบบรวมศูนยกลางกับ
คณะ และมีสถานะเปนสาขาวิชาและบริหารสถาบันแบบรวมศูนยกลางกับคณะ นอกจากนี้ทุกสถาบัน
ยังแบงอาจารยกายภาพบําบัดเปนแขนงวิชา/กลุมวิชา โดยมีจํานวนตั้งแต 3-5  กลุม/แขนงวิชา ทั้งนี้
ชื่อกลุม/แขนงวิชาจะแตกตางกันไป อยางไรก็ตามทุกสถาบันจะมีอยางนอย 3 กลุม/แขนงวิชา คือ 
กายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครงราง กายภาพบําบัดระบบไหลเวียนเลือดและการหายใจ และ
กายภาพบําบัดระบบประสาท ทั้งนี้บางสถาบันจะมีกลุม/แขนงวิชาอื่นเพิ่มเติม อาทิ กายภาพบําบัด
ในเด็ก หรือระบบประสาทในเด็ก หรือระบบประสาทและพัฒนาการบกพรองในเด็ก กายภาพบําบัด
ในผูสูงอายุและชุมชน กายภาพบําบัดทางกีฬา กายภาพบําบัดพื้นฐาน และกายภาพบําบัดแบบบูรณา
การ ดานคุณสมบัติของผูบริหารสถาบันนั้น มีผูบริหารสถาบันที่มีตําแหนงทางวิชาการทั้งระดับ
อาจารย (รอยละ 43.75) ผูชวยศาสตราจารย (รอยละ 43.75) และรองศาสตราจารย (รอยละ 12.5) 
โดยสถาบันการศึกษาที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ มีผูบริหารสถาบันที่ตําแหนงทางวิชาการระดับ
อาจารย และผูชวยศาสตราจารย นอกจากนี้ผูบริหารสถาบันทั้งหมดมีทั้งที่วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยสถาบันการศึกษาที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ ผูบริหาร
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สถาบันมีวุฒิการศึกษาสูงสุดทั้ง 2 ระดับ ทัง้นี้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทของผูบริหารสถาบัน มีทั้ง
สาขากายภาพบําบัด และสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ อีกทั้งวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ
ผูบริหารสถาบันที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมีทั้งสาขากายภาพบําบัดและสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพเชนกัน ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในปการศึกษา 2558 สถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดใชการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 4 ระบบ 
ไดแก ระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน (สกอ.) ซึ่งเปนสวนใหญ 
(รอยละ 56.25) ระบบที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้นเอง (รอยละ 6.25) ระบบ EdPEx (รอยละ 25) และ
ระบบ CUPT QA (รอยละ 12.5) โดยสถาบันการศึกษาที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ ใชระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น (สกอ.) 
ระบบ EdPEx และระบบ CUPT QA สําหรับระดับหลักสูตรนั้นสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดใชระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น 
(สกอ.) เปนสวนใหญ (รอยละ 68.75) และบางสวนใชระบบ AUN QA (รอยละ 31.25) โดย
สถาบันการศึกษาที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ เปนสถาบันที่ใชทั้ง 2 ระบบ นอกจากนี้พบวาทุก
สถาบันมีแหลงเรียนรูซึ่งเปนคลินิกกายภาพบําบัดของสถาบันเอง และ/หรือโรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยที่สังกัด รวมทั้งสถาบันที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ ทั้งนี้สถาบันสวนใหญมีทั้งคลินิก
กายภาพบําบัดของสถาบันเองและโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย (รอยละ 56.25) โดยมีเพียงบาง
สถาบันเทานั้นที่มีอยางใดอยางหนึ่ง (รอยละ 43.75) 

เมื่อศึกษาวิเคราะหสภาพการณการบริหารสถาบัน ดานการบริหารหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ของทั้ง 16 สถาบัน พบวา โครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดของ
สถาบันการศึกษาในปจจุบัน ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต หมวดวิชา
เลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยจํานวนหนวยกิตรวมและจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
แตกตางกันในรายละเอียดเล็กนอย ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเฉลี่ย 143.34 หนวยกิต 
(138-148 หนวยกิต) จํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะเฉลี่ย 106.44 หนวยกิต (99-111 หนวยกิต) 
อยางไรก็ตามสถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
เฉลี่ย 144 หนวยกิต (139-148 หนวยกิต) จํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะเฉลี่ย 106.33 หนวยกิต 
(103-109 หนวยกิต) แมวาหลักสูตรของทุกสถาบันจะจัดใหมีประสบการณภาคสนาม (การฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง) ไมนอยกวา 1,000 
ชั่วโมง ตามหลักเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2551 อยางไรก็ตามแตละ
สถาบันมีรูปแบบการจัดรายวิชาที่แตกตางกัน โดยพบวาจํานวนรายวิชาการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงเฉลี่ย 5.44 รายวิชา (2-9 รายวิชา) และ
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริงเฉลี่ย 16.84 หนวยกิต (11-22.5 หนวยกิต) อยางไรก็ตามสถาบันการศึกษาฯ ที่ไม
ผานการรับรองปริญญาฯ มีจํานวนรายวิชาการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝก
ปฏิบัติงานในสถานการณจริงเฉลี่ย 6 รายวิชา (5-7 รายวิชา) และจํานวนหนวยกิตของรายวิชาการฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงเฉลี่ย 17.67 หนวยกิต 
(14-22 หนวยกิต) นอกจากนี้สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน 
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นอกจากจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดแลว บางสถาบันมีการจัดการ
จัดการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา โดยพบวาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่มีหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือเอกทางดานกายภาพบําบัดหรือที่เกี่ยวของ จํานวน
ทั้งสิ้น 7 สถาบัน (รอยละ 43.75) โดยสถาบันการศึกษาที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ จํานวน 1 
สถาบัน มีหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก และอีก 2 สถาบัน มีเพียงหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดเทานั้น ดานจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด พบวา 
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบันมีจํานวนนักศึกษา 1 ชั้นป เฉลี่ย 
67.25 คน (45-120 คน) อยางไรก็ตามสถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ มีจํานวน
นักศึกษา 1 ชั้นป เฉลี่ย 55 คน (50-62 คน)  

เมื่อศึกษาวิเคราะหสภาพการณการบริหารสถาบัน ดานการบริหารงานบุคคล ของทั้ง 
16 สถาบัน พบวา สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดมีจํานวนอาจารย เฉลี่ย 
20.56 คน (8-48 คน) อยางไรก็ตามสถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ มีจํานวน
อาจารยเฉลี่ย 12.67 คน (8-19 คน) ดานวุฒิการศึกษาสูงสุดของอาจารย สถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบันมีอาจารยที่วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอกเฉลี่ย 9.33 
คน (1-27 คน) อยางไรก็ตามสถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ มีอาจารยที่วุฒิ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอกเฉลี่ย 3.33 คน (1-6 คน) ดานตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 
พบวา สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบันมีอาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย รอยละ 56.25 สถาบันที่มีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย รอยละ 37.5 โดยสถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ เปนสถาบันที่มี
อาจารยไมมีตําแหนงทางวิชาการเลย และเปนสถาบันที่มีอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการทั้งระดับ
ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย นอกจากนี้ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่มีการพัฒนา
อาจารยโดยใหอาจารยลาศึกษาตอ รอยละ 81.25 โดยสถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการรับรอง
ปริญญาฯ ทุกสถาบันมีอาจารยลาศึกษาตอ  

การศึกษาวิเคราะหสภาพการณการบริหารสถาบัน ดานการบริหารงบประมาณและ
การเงิน ของทั้ง 16 สถาบัน ในการศึกษานี้มีขอจํากัดของขอมูลคอนขางมาก เนื่องจากขอมูลที่
เกี่ยวของกับงบประมาณและการเงินของสถาบันมักมีการเผยแพรที่จํากัด อยางไรก็ตาม พบวา 
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบันทุกสถาบัน (รอยละ 100) เรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษา โดยคาเฉลี่ยคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 244,418 
บาท (120,000-563,100 บาท) ทั้งนี้สถาบันการศึกษาฯ ที่ไมผานการรับรองปริญญาฯ มีคาเฉลี่ย
คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 263,100 บาท (153,000-376,300 บาท) 

วิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยมีพัฒนาการเรื่อยมา พรอมกับความตองการของ
กระแสสังคมที่เพิ่มมากขึ้น และทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่เขมขนมากยิ่งขึ้นเชนกัน สภา
กายภาพบําบัดซึ่งเปนองคกรวิชาชีพตามกฎหมายที่มุงมั่นสรางเสริมสุขภาพ คุมครองสิทธิดานบริการ
สุขภาพของประชาชนใหทั่วถึง ดวยองคความรูทางกายภาพบําบัดที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน จึง
ตองมีเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดเพื่อกํากับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษา โดยเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
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กายภาพบําบัดที่ประกาศใชเมื่อ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 นั้น เปนเกณฑที่มีรายละเอีดมากที่สุด และ
เปนครั้งแรกที่มีการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินสถาบันการศึกษา แมทุกสถาบันการศึกษาจะขอรับรอง
ปริญญาในครั้งนี้ แตมีจํานวน 13 สถาบันที่ผานการรับรอง และมีจํานวน 3 สถาบันที่ไมผานการ
รับรอง ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาเมื่อมีการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดดังกลาวสภาพการณของสถาบันการศึกษามีความแตกตางกัน 

ตอนที่ 2 การวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เพื่อทราบอิทธิพลของเกณฑการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อทราบอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยใช
เทคนิคการวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ผูวิจัยกําหนดประเด็นเกณฑ
การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดทีม่ีอิทธิพลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด คือ ประเด็นที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ใน EDFR รอบที่ 3 ซึ่ง
ประกอบดวย 1) ประเด็นที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษา คือ ระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมาก-มากที่สุด และใชการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อแยกประเด็นที่สงผลใหเกิดการ
พัฒนาสถาบันและประเด็นที่สงผลเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสถาบัน 2) ประเด็นที่อาจสงผลตอการ
บริหารสถาบันหรือไมก็ได คือ ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับปานกลาง และ 3) 
ประเด็นที่ไมสงผลตอการบริหารสถาบัน คือ ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับนอย-นอย
ที่สุด นอกจากนี้ผูวิจัยเสนอขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญในการสรุปผลการทดลองโดยใชการ
วิเคราะหเนื้อหาดวย ซึ่งผลการทดลองสรุปไดดังนี้ เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
มีอิทธิพลสงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 4 ดาน 91 
ประเด็น ไดแก 1) ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร จํานวน 27 ประเด็น 2) ดานการ
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน จํานวน 38 ประเด็น 3) ดานการบริหารงานบุคคล จํานวน 12 
ประเด็น และ 4) ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน จํานวน 14 ประเด็น มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร เกณฑการรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัดมีอิทธิพลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
จํานวน 27 ประเด็น ประกอบดวย 1) ประเด็นที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษา จํานวน 21 
ประเด็น โดยสงผลใหเกิดการพัฒนาสถาบัน จํานวน 20 ประเด็น สงผลเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
สถาบัน จํานวน 1 ประเด็น 2) ประเด็นที่อาจสงผลตอการบริหารสถาบันหรือไมก็ได จํานวน 5 
ประเด็น และ 3) ประเด็นทีไ่มสงผลตอการบริหารสถาบัน จํานวน 1 ประเด็น ดังรายละเอียดตอไปนี้  

1.1 ประเด็นที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาโดยสงผลใหเกิดการพัฒนา
สถาบัน ไดแก 1) สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ มีความเชื่อมั่นวานักวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่เปนผลผลิตของสถาบันจะมีมาตรฐาน สามารถสอบผานการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดได และตรงกับความตองการของสังคม โดย 2) สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญา
ฯ ตามเกณฑฯ จะไดรับความเชื่อมั่นจากประชาชน นักศึกษา และสังคมวาเปนสถาบันที่มีคุณภาพได
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มาตรฐาน มีขอคิดเห็เพิ่มเติมวา สถาบันที่ไดรับความเชื่อมั่นจากประชาชนฯ นั้นอาจเปนดวยสาเหตุอื่น 
เชน ความเกาแกของสถาบัน ความมีชื่อเสียงเปนที่รูจักของสถาบัน นอกจากนี้ 3) การที่สถาบันจะไดรับ
การรับรองปริญญาฯ สถาบันตองมีหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภากายภาพบําบัด และสถาบัน
ตองไดรับการรับรองจากสภากายภาพบําบัดนั้น สงผลใหการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดของ
สถาบันการศึกษาไดรับการควบคุมมาตรฐานตั้งแตขั้นกระบวนผลิต และ 4) สงผลใหสถาบันตื่นตัวในการ
วางแผนการดําเนินงานของสถาบันใหมีมาตรฐานสูงขึ้น มีขอคิดเห็เพิ่มเติมวา แมวัตถุประสงคของเกณฑ
ฯ เพื่อการกํากับมาตรฐานการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดตั้งแตกระบวนผลิต อยางไรก็ตามโดยเนื้อ
แทเปนการประเมินเอกสารซึ่งอาจไมสะทอนการกระบวนการผลิตที่แทจริง อีกทั้งเอกสารที่ประเมินอาจ
ถูกปรับแตงในภายหลังโดยไมไดเกิดจากการดําเนินการแทจริง และการวางแผนการดําเนินงานเพื่อให
สถาบันมีมาตรฐานสูงขึ้นเปนความรับผิดชอบตามบทบาทและหนาที่โดยตรงของผูบริหารสถาบัน การมี
เกณฑฯ จึงไมใชเหตุผลหลักในการสรางความตื่นตัว  

นอกจากนี้ 5) การประกาศใชเกณฑฯ โดยองคกรวิชาชีพ และสถาบันจะไม
สามารถเปดดําเนินการตอไดหากไมมีคุณสมบัติและการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑฯ สงผลให
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญ และสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันมากขึ้น และ 6) เกณฑฯ ไมมี
อิทธิพลในเชิงเปนอุปสรรคตอการบริหารสถาบันที่มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนา
วิชาชีพกายภาพบําบัด แตจะมีอิทธิพลในเชิงเปนอุปสรรคตอการบริหารสถาบันที่เกิดจากการกําหนด
โดยสวนอื่น หรือสถาบันที่กําเนิดขึ้นเพื่อแสวงหากําไร อีกทั้ง 7) การที่กระบวนการพัฒนาเกณฑฯ กอน
ประกาศใชใหทุกสถาบันที่เปดดําเนินการอยูกอนและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมอยางตอเนื่องสงผลให
สถาบันมีการวางแผนเตรียมตัวใหมีคุณสมบัติตามเกณฑฯ เพื่อรับการประเมิน ตลอดจน 8) การ
กําหนดใหมีการตรวจเยี่ยมและติดตามผลดําเนินการของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองแลว สงผล
ใหสถาบันตองวางแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑฯ อยางตอเนื่อง รวมถึง 9) การที่มีเกณฑฯ 
สําหรับสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม โดยสถาบันตองไดรับการรับรองปริญญาฯ กอนที่จะประกาศรับ
สมัครนักศึกษาได สงผลใหมีแนวทางในการวางแผนเพื่อเปดดําเนินการสถาบันใหมที่ชัดเจน และ 10)
การที่เกณฑฯ กําหนดเวลายื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและขอรับรองสถาบันเพื่อการรับรองปริญญาฯ 
ของสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม โดยสัมพันธกับวันที่เปดรับนักศึกษาใหมในหลักสูตรนั้นอยางชัดเจน 
(180 วัน) สงผลใหมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนสําหรับการวางแผนการยื่นขอรับรองปริญญาฯ ของสถาบัน
ที่จะเปดดําเนินการใหม 

อีกทั้ง 11) การที่เกณฑฯ กําหนดสาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก ไดแก สาขาวิชา
กายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครงราง หรือสาขากายภาพบําบัดระบบประสาท หรือสาขา
กายภาพบําบัดระบบการไหลเวียนเลือดและการหายใจ หรือสาขากายภาพบําบัดทางพัฒนาการการ
เคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของในเด็ก สงผลกระตุนใหสถาบันมีการบริหารงานโดยแบงโครงสราง
ตามแขนงวิชา เพื่อเตรียมความพรอมใหสถาบันที่เปนสวนหนึ่งของคณะสามารถพัฒนาสถาบันตอไปเปน
คณะในอนาคตได และ 12) สงผลใหสถาบันสามารถบริหารจัดการสถาบันทุกๆ ดาน และพัฒนาสถาบัน
ใหมีมาตรฐานสูงขึ้นได เนื่องจากผูบริหารสถาบันมีอํานาจในการตัดสินใจ วางแผน ดําเนินการเรื่องตางๆ 
และคณะหรือมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับสถาบัน ตลอดจน 13) สงผลใหสถาบันที่จะเปดดําเนินการ
ใหม และสถาบันใหม (อายุไมเกิน 10 ป) ที่มีสถานะของสถาบันต่ํากวาเกณฑฯ มีการเปลี่ยนแปลงระดับ
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โครงสรางของคณะหรือมหาวิทยาลัย เพื่อใหสถานะของสถาบันเปนไปตามเกณฑฯ โดยมีความคิดเห็น
เพิ่มเติมวาเมื่อพิจารณาจากการจัดสรร/ใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีแนวโนม
ที่จะจัดโครงสรางองคกรใหกระทัดรัด ไมจําเปนจะไมตั้งคณะวิชาใหมหรือแตกภาควิชาตั้งเปนคณะ 
ดังเชน การจัดตั้งคณะสหเวชศาสตรมีแนวโนมของความเปนไปไดมากกวาการจัดตั้งคณะเทคนิค
การแพทย หรือ คณะกายภาพบําบัด แมวาสภาฯ จะกําหนดเกณฑการประเมินใหเปนไปในทิศทางเพื่อ
พัฒนาภาควิชา หรือสาขาวิชา ใหพรอมเปนคณะวิชาก็ตาม อีกทั้งการจัดตั้งหนวยงานภายในขององคกร 
สภาวิชาชีพไมสามารถที่จะเขาไปลวงลูกได แตอาจจะมีผลบางหากหนวยงานตนสังกัดใหความสําคัญ 
นอกจากนี้โครงสรางองคกรมีไดหลายรูปแบบขึ้นกับความพรอมของแตละสถาบัน การที่ไมไดเปน
ภาควิชามิไดแปลวาจะมีมาตรฐานการเรียนการสอนต่ํากวาการเปนภาควิชา อยางไรก็ตามโครงสราง
องคกรที่ชัดเจนที่แสดงถึงความเปนสถาบันการศึกษากายภาพบําบัด จะทําใหเกิดความชัดเจนของความ
เปนวิชาชีพ 

นอกจากนี้ 14) การที่เกณฑฯ กําหนดใหผูบริหารสถาบันตองเปนนัก
กายภาพบําบัดและตองมีประสบการณสอนวิชาชีพกายภาพบําบัดมาแลวไมนอยกวา 3 ป สงผลให
สถาบันสามารถบริหารงานเพื่อการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดใหมีมาตรฐานตามที่สภา
กายภาพบําบัดกําหนดไดดี เนื่องจากผูบริหารสถาบันมีความเขาใจในลักษณะจําเพาะของวิชาชีพ โดยมี
ความคิดเห็นเพิ่มเติมวาสถาบันที่ไมผานการรับรองในป 2559 นั้นปญหาที่เกิดขึ้นไมไดเกิดจาก
สถานภาพของสถาบันเปนหลัก แตเกิดจากความสามารถของผูบริหาร ความไมรูในบทบาทที่สําคัญของ
การเปนผูบริหาร การไมมีระบบพี่เลี้ยงตอผูบริหารมือใหม และหัวใจสําคัญของการเปนผูบริหารไมใช
ทักษะประสบการณการสอน นอกจากนี้การที่ผูบริหารสถาบันตองเปนนักกายภาพบําบัดและตองมี
ประสบการณสอนวิชาชีพกายภาพบําบัดมาแลวไมนอยกวา 3 ปนั้นอาจจะเปนจริงในบางสถานการณ 
แตก็พบเห็นหลายสถาบันที่ผูบริหาร (ผูบริหารคณะที่สาขาวิชากายภาพบําบัดสังกัด) ไมใชนัก
กายภาพบําบัดสามารถบริหารสถาบันไดดี  

อีกทั้ง 15) การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร และ
อาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานใน
สถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป สงผลใหสถาบันอาจพัฒนาการบูรณาการการบริหารงานบุคคลให
อาจารยมีคุณสมบัติตามเกณฑเขากับการใหบริการวิชาการของสถาบัน โดยเฉพาะคลินิกกายภาพบําบัด 
หรือกายภาพบําบัดชุมชนได และ 16) การที่เกณฑฯ ไมไดกําหนดรูปแบบของการพัฒนาความรูใหกับ
อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่
สถาบันควรดําเนินการ สงผลใหสถาบันสามารถบูรณาการการพัฒนาความรูใหกับอาจารยผูควบคุมการ
ฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงเขากับการบริการ
วิชาการของสถาบันทั้งรูปแบบของ USR (ใหเปลา) และการสรางรายไดใหกับสถาบันได  

นอกจากนี้ 17) การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจํา
หลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรจากสถาบันการนั้น สงผลใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัดตอง
มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งและนิเทศการฝก
ปฏิบัติงานไดภายใตขอจํากัดดานบุคลากร และ18) การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตอง
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จัดใหมีและควรจัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันมีแนวทางการวางแผนเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรที่เปนปจจัยเกื้อหนุนการจัดการศึกษาไดอยางชัดเจน ตลอดจน 19) เกณฑฯ และกระบวนการ
ตรวจประเมินตามเกณฑฯ มีอิทธิผลใหสถาบันตองพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานสถาบันใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ 20) ระบบการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเปนกระบวนการดําเนินการ
ปกติของสถาบันอยูแลวแมไมมีเกณฑขอนี้ทางสถาบันก็ตองดําเนินการดวยระบบและกลไกอ่ืนๆ ของ
สถาบัน แตอาจเปนจริงสําหรับสถาบันที่ยังไมมีระบบชัดเจน  

1.2 ประเด็นที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาโดยสงผลเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาสถาบัน คือ เกณฑฯ บางสวน ขาดความชัดเจน คณะหรือมหาวิทยาลัยที่เปนตนสังกัดของ
สถาบันจึงขาดความเชื่อมั่น สงผลกระทบตอการพิจารณาใหความสนับสนุนแกสถาบัน อยางไรก็ตาม
เกณฑฯ ที่ตัดสินจากวิจารณญาณของผูตรวจสามารถสรางความขัดแยงและความเชื่อมั่นในการเขาตรวจ
ประเมินจนอาจเกิดเปนอคติกับทางสถาบันได โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา เกณฑฯ ที่ใชอยูนี้เพิ่งเริ่มใช
ตรวจสถาบันเปนครั้งแรก อาจมีความเขาใจไมตรงกันอยูบาง อีกทั้งมหาวิทยาลัยมักรับทราบรายละเอียด
ของเกณฑฯ โดยการนําเสนอของสถาบัน ซึ่งหากสถาบันมีขอสงสัยเกี่ยวกับเกณฑฯ สามารถสอบถาม
สภากายภาพบําบัดได ดังนั้นเกณฑฯ จึงไมมีผลทําใหมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนหรือไม แตขึ้นอยูกับ
การนําเสนอขอมูลของสถาบันตอมหาวิทยาลัยมากกวา อีกทั้งหากเกณฑฯ ชัดเจนมากจะขาดความ
ยืดหยุนได ซึ่งการที่บริบทของแตละสถาบันมีความแตกตางกันจําเปนตองมีเกณฑฯ ที่ยืดหยุนใหกับแต
ละสถาบันบาง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีหนาที่ตองใหการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตอยางเต็มที่เพื่อให
บัณฑิตมีคุณภาพ ดังนั้นจึงไมเกี่ยวกับความไมชัดเจนของเกณฑฯ ในบางขอ 

1.3 ประเด็นที่อาจสงผลตอการบริหารสถาบันหรือไมก็ได ไดแก 1) สถาบันที่เปด
ดําเนินการอยูแลวและไมไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ นี้ อาจสงผลทําใหสังคมขาดความ
เชื่อมั่นตอนักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปนผลผลิตของสถาบันซึ่งปฏิบัติงานในสังคมแลว โดยมี
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา เนื่องจากสังคมอาจขาดความเชื่อมั่นตอนักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปนผลผลิตของ
สถาบันซึ่งปฏิบัติงานในสังคมแลว เนื่องจากสังคมรับรูจากผลการประเมิน แตไมรับรูรายละเอียดของ
เกณฑฯ หรือเหตุผลที่ไมไดรับการรับรอง อยางไรก็ตามอีกสวนหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวานัก
กายภาพบําบัดที่ปฏิบัติงานนั้นเปนผูมีใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งมีการตออายุใบอนุญาติกับสภา
กายภาพบําบัด ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบได ดังนั้นจึงไมสงผลตอความเชื่อมั่น ตลอดจน
ผูรับบริการกายภาพบําบัดจะทราบและตระหนักในมาตรฐานการใหบริการของนักกายภาพบําบัดรายนั้น
อยู  

นอกจากนี้ 2) การที่ไมมีการเผยแพรถึงเหตุผลและหลักการคิดคํานวณที่มาของ
การกําหนดตัวเลขหรือสัดสวนตางๆ ที่ปรากฎในเกณฑฯ อาทิ จํานวนชั่วโมงสอนสูงสุดตอสัปดาหของ
อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณบริหาร
ของผูบริหารสถาบัน ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณสอนของผูบริหารสถาบัน อาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณทางคลินิกหรือ
การปฏิบัติงานในสถานการณจริงของอาจารย สัดสวนจํานวนอาจารยตอนักศึกษาในการสอน
ปฏิบัติการ การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก หรือสัดสวนอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมี
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ตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป เปนตน อาจทําใหสถาบันขาดความเชื่อมั่นวา
การบริหารสถาบันใหเปนไปตามเกณฑจะเปนทิศทางการพัฒนาสถาบันที่เหมาะสมสอดคลองกับการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ สงผลในเชิงเปนอุปสรรคตอการวางแผนกําหนดนโยบายของสถาบัน โดยมี
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา แมวามีการอภิปรายถึงสัดสวนตางๆ ในที่ประชุมที่จัดโดยสภากายภาพบําบัด หรือ
ถาหากไมเขาใจก็สามารถสอบถามไปที่สภากายภาพบําบัดได อยางไรก็ตามบางสถาบันผูบริหารระดับสูง
ไมไดเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดและไมไดเปนบุคคลที่อยูในสวนงานของวิชาชีพจะไมเขาใจใน
สิ่งที่สภากายภาพบําบัดตองการสื่อ ดังนั้นผูบริหารระดับปฏิบัติงานจึงตองการขอมูลนี้เปนลายลักษณ
อักษรเพื่องายตอการตอรองเจรจา งายตอการกําหนดแผนตาง ๆ อีกทั้งการที่ไมสามารถอธิบายที่มาของ
เกณฑตางๆ ได สะทอนใหเห็นถึงแนวปฏิบัติที่ไมมีมาตรฐาน ขาดความนาเชื่อถือ ไมสามารถสรางการ
ยอมรับ รวมทั้งแนวปฏิบัติ กฏเกณฑและบริบทของมหาวิทยาลัยที่แตกตางกัน จึงไมสามารถนํามาเปน
ทิศทางในการพัฒนาได หากทําตามก็เปนเพียงทําเพื่อใหผานการตรวจประเมิน จึงเปนอุปสรรคและไม
สามารถนํามาเปนทิศทางในการพัฒนาสถาบันได นอกจากนี้เหตุผลการกําหนดอัตราสวนตางๆ สภา
อาจจะใชหลักคิดจากประสบการณและความหวังดี เชน อยากจะเห็นมาตรฐานและคุณภาพของผูสอน 
ชวยใหผูสอนไดมีเวลาในการทํางานดานตางๆ แตอาจจะไมมีหลักฐานเชิงประจักษ จึงอาจจะไมเปนที่
ยอมรับแกสถาบันตางๆ  

อีกทั้ง 3) การที่ผลการพิจารณาใหการรับรองสถาบัน มีได 3 รูปแบบ คือ 
รับรอง ไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการแกไข ปรับปรุง ภายในระยะเวลาที่กําหนด และไมรับรอง 
โดยการไมรับรองโดยมีเงื่อนไขฯ และการไมรับรองนั้น สถาบันตองงดรับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไป
จนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง อาจสงผลใหการวางแผนการดําเนินงานของสถาบันเพื่อ
ตออายุการรับรองปริญญาฯ ขาดแนวทางที่ชัดเจน โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา สภาไดมีการกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ 180 วันกอนรับนักศึกษาใหม ดังนั้นสถาบันจึงมีหนาที่ตองเตรียม
ความพรอมไวทั้งในดานบวกและดานลบ  

นอกจากนี้ 4) การที่เกณฑฯ ไมกําหนดคุณสมบัติของผูบริหารใหตองมีความรู
ดานการบริหารการศึกษาซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหสามารถบริหารสถาบันใหมีประสิทธิภาพ เชน ผาน
การฝกอบรม หรือมีวุฒิการศึกษาทางดานการบริหารการศึกษา อาจสงผลใหมีผูบริหารสถาบันที่ไมมี
ความรูดานการศึกษา/การบริหารการศึกษาและบริหารสถาบันไดมีประสิทธิภาพไมเต็มที่ โดยมี
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา ผูบริหารควรมีประสบการณและไดรับการอบรม ตองมีความรูดานการบริหาร
การศึกษา โดยเฉพาะการบริหารหลักสูตร ซึ่งบุคลากรในสายวิชาชีพมักไมเห็นความสําคัญทําใหการจัด
การศึกษาไมมีคุณภาพ อยางไรก็ตามอีกดานหนึ่งการที่เกณฑฯ กําหนดใหผูบริหารตองมีประสบการณ
การบริหารงานและเปนบุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดก็เพียงพอแลว เพราะประสบการณ
การบริหารงานก็เปนตัวที่บงบอกไดวาตองมีประสบการณในการทํางานดานการศึกษาอยูในตัวแลว  

อีกทั้ง 5) การที่เกณฑระบุใหสถาบันควรมีระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ ประกอบดวย ระบบขอมูลและสารสนเทศดานการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการแกสังคมนั้น อาจไมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบขอมูลและสาระ
สนเทศของสถาบันที่มีอยูเดิม เนื่องจากการใชระบบขอมูลและสาระสนเทศของสถาบันมักเปนระบบ
เดียวกันกับมหาวิทยาลัยที่สังกัด ซึ่งเกณฑฯ นี้อาจไมสามารถสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ
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มหาวิทยาลัยได โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจมีความสําคัญที่สุดในการ
บริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศระดับหลักสูตรและคณะจะมีความจําเพาะกวาระบบสารสนเทศระดับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งถาบริหารจัดการไดดีจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับมหาวิทยาลัยได แตบาง
มหาวิทยาลัยอาจมีการปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑไดเนื่องจากสิ่งที่กดดันตนสังกัดมาจากเกณฑการ
รับรองของหลายวิชาชีพ 

1.4 ประเด็นที่ไมสงผลตอการบริหารสถาบัน คือ เกณฑฯ จะไมสงผลเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาสถาบันที่มีมาตรฐานต่ํากวาเกณฑฯ และจะไมเกิดกรณีมหาวิทยาลัยไมเห็นความสําคัญ 
ไมใหการสนับสนุน และผลักภาระใหสถาบันบริหารจัดการเอง โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา เกณฑฯ 
ไมไดเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสถาบันแตเปนการสนับสนุนใหสถาบันมีแนวทางพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อใหไดนักกายภาพบําบัดตรงตามคุณลักษณะขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัดแตตางกัน
ตรงอัตลักษณและเอกลักษณของแตละสถาบัน 

2. ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน เกณฑการรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัดมีอิทธิพลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
จํานวน 38 ประเด็น ประกอบดวย 1) ประเด็นที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาจํานวน 28 
ประเด็น โดยสงผลใหเกิดการพัฒนาสถาบัน จํานวน 18 ประเด็น สงผลเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
สถาบัน จํานวน 10 ประเด็น 2) ประเด็นที่อาจสงผลตอการบริหารสถาบันหรือไมก็ได จํานวน 9 
ประเด็น และ 3) ประเด็นที่ไมสงผลตอการบริหารสถาบัน จํานวน 1 ประเด็น ดังรายละเอียดตอไปนี ้ 

2.1 ประเด็นที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาโดยสงผลใหเกิดการพัฒนา
สถาบัน ไดแก 1) การที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรมีรายละเอียดชัดเจน ทําใหสถาบันมีแนวทางที่ชัดเจน
ในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานที่สภากายภาพบําบัดกําหนด ตลอดจน 2) การขอความ
เห็นชอบหลักสูตรดําเนินการกอนใชหลักสูตร และผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรมีได 3 
รูปแบบ ไดแก เห็นชอบ ไมเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตร และไม
เห็นชอบ ทําใหสถาบันสามารถปรับปรุง แกไข หลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานที่สภากายภาพบําบัด
แจงจากผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรได โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา การมีแนวทางชัดเจน
เปนขอดี แตมีขอออนตอการพัฒนาวิชาชีพเนื่องจากการมีรายละเอียดมากเกินไป ทําใหปดโอกาสการ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการมีรายละเอียดมากเกินทําใหคิดนอกกรอบยาก และเกิดการพัฒนาที่
หลากหลายลําบาก  

รวมทั้ง 3) การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไม
ต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันสามารถ
กําหนดแนวทางการประเมินผลชัดเจนตามมาตรฐานที่สภากายภาพบําบัดกําหนด และ 4)สถาบันตอง
พัฒนาระบบกํากับติดตามนักศึกษาเฉพาะรายที่มีผลการเรียนต่ําในรายวิชาดังกลาวระหวางภาค
การศึกษา และจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแผนการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนรูของนักศึกษา
เฉพาะรายเหลานั้น ตลอดจน 5) ตองมีระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
จัดการแผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเฉพาะราย โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา แมจะเปนการสราง
มาตรฐานใหแกวิชาชีพ และใหสถาบันมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน แตแนวทางการประเมินมีมากกวา
คะแนน 2.00 และเกณฑการสําเร็จการศึกษากับเกณฑการประเมินเปนคนละเรื่องกัน อีกทั้งบทบาทการ
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พัฒนาสถาบันดังกลาวไมไดเปนผลที่เพิ่งเกิดขึ้นจากเกณฑสภากายภาพบําบัด แตเปนผลมาตั้งแตเกณฑ 
สกอ. อีกทั้งเปนแนวปฏิบัติที่ตองดําเนินการอยูแลว แมไมมีเกณฑขอนี้ก็ตองดําเนินการ ตลอดจน
บทบาทของความเปนครูในการกํากับนักศึกษานั้นมีมาตั้งแตไมมีเกณฑสภาซึ่งสถาบันทําอยูแลว เกณฑ
สภาจึงไมสงผล  

นอกจากนี้เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูสอน 6) การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนตองมีใบ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันมีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนได
สอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากผูบริหารจัดการหลักสูตร และ
ผูสอนมีพื้นฐานการเปนนักวิชาชีพกายภาพบําบัด เชนเดียวกับผลผลิตของหลักสูตร และ 7) อาจารย
ตองมีการศึกษาตอเนื่องดานกายภาพบําบัดเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
สงผลดีตอการเรียนการสอนดวยความรูที่เปนปจจุบันและทันสมัย อยางไรก็ตามสถาบันควรมีระบบ
กํากับติดตามใหอาจารยนําผลการฝกอบรมหรือการศึกษาตอเนื่องนั้นมาใชในการปฏิบัติงาน โดยมี
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา ผลดังกลาวไมไดเกิดจากเกณฑสภาบังคับใชอยางเดียว ตลอดจน 8) การที่เกณฑฯ 
กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนอาจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
โทหรือเอกทางดานกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันมีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนได
สอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากผูบริหารหลักสูตรและผูสอนมี
การศึกษาระดับหลังปริญญาดานวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยตรง และ 9) การที่เกณฑฯ กําหนดให
อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป สงผลใหสถาบันบริหาร
จัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดไดมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากมีผูดําเนินการหลักสูตรและผูสอนเปนนักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เคยปฏิบัติงานในฐานะผู
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเชนเดียวกับผลผลิตที่ตองการผลิต โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา การ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด นักศึกษาจะตองไดรับความรูอยางสมดุลย ทั้งจากผูสอนที่มี
ทักษะปฏิบัติ (ป.ตรีที่มีประสบการณ) และผูสอนที่มีทักษะการวิจัย (ป.โท ป.เอก) แตเกณฑนี้อาจทําให
วิชาชีพกายภาพบําบัดคับแคบ นอกจากนี้อาจารยบางคนเกงในทฤษฏีและการประยุกตใชในทฤษฏี
จําลอง แตไมมีทักษะการทําคลินิกในสถานการณจริงจึงทําใหเลือกทางเดินที่จะทํางานทางวิชาการ  

อีกทั้ง 10) การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันตองมีบุคคลากรสายสนับสนุนดาน
วิชาการและการศึกษาประจําหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางนอย 1 คน
ที่รับผิดชอบดานบริหารจัดการและการดําเนินงานของหลักสูตร สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอน
ไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีบุคคลากรที่ชวยในการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน  

รวมถึง 11) การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตร
เต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุก
รายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ปฏิบัติการที่มีคุณภาพตามมาตฐาน เนื่องจากรายวิชาปฏิบัติของหลักสูตรกายภาพบําบัดตองการ
ผลลัพธคือนักศึกษาปฏิบัติไดจริง ดังนั้นจึงตองการจํานวนอาจารยผูสอนปฏิบัติที่เหมาะสมกับจํานวน
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นักศึกษาในชั้นเรียน เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูและปฏิบัติไดภายในกําหนดเวลาของรายวิชาในหลักสูตร 
แต 12) สถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัด ตองมีการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูง เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ (ซึ่งเปนรายวิชา
สวนใหญของหลักสูตร) ใหเปนไปตามเกณฑฯ ภายใตขอจํากัดของจํานวนอาจารย โดยมีขอคิดเห็น
เพิ่มเติมวา อัตราสวนดังกลาวอาจไมเหมาะสมกับทุกรายวิชา อีกท้ังหากจํานวนอาจารยไมเพียงพอควร
ตองเพิ่มจํานวนอาจารย ไมใชบริหารจัดการใหผานไปไดอยางทุลักทุเล นอกจากนี้ 13) การที่เกณฑฯ 
กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาหรือนักกายภาพบําบัดที่เปนบุคลากร
ของสถาบันนั้นหรืออาจารยพิเศษที่มีคําสั่งแตงตั้งในการสอนฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด
หรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาไมควรเกิน 1:6 นั้น สงผลให
สถาบันจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงาน
ในสถาณการณจริงไดมีประสิทธิภาพ โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถาณการณจริงบางกรณีจะมีประสิทธิภาพตองมีสัดสวน
อาจารยตอนักศึกษานอยกวานี้ เชน ICU หรือ stroke เปนตน  

นอกจากนี้ 14) การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีสัดสวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย
ขึ้นไป มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 สงผลใหอาจารยประจําจะไดรับการพัฒนาเพื่อใหไดรับวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งจะทําใหจัดการเรียนการสอนไดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และ 15) การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีแผนและงบประมาณใหอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาทุกปงบประมาณ สงผลใหอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนมีความรูที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ แตสถาบันควรมีระบบกํากับติดตามการนําผลการรับการพัฒนาทุกปไปใชในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา มีการศึกษาวิจัยที่สะทอนใหเห็นวาวุฒิการศึกษาและตําแหนง
วิชาการของอาจารยกลับแปรผกผันกับศักยภาพของนักศึกษาที่ถูกพัฒนา ดังนั้นจึงอาจไมเกิดผลดังกลาว
เสมอไปเพราะอาจารยบางคนก็ตั้งหนาตั้งตาทําผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ โดยไมมุงเนน
คุณภาพการสอนของนักศึกษา  

อีกทั้ง 16) การที่เกณฑฯ กําหนดรายละเอียดขององคประกอบการจัดการเรียน
การสอนที่ชัดเจน โดยเปนเกณฑเพ่ือการพัฒนาทุกขอนั้น สงผลใหสถาบันตองพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหมีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ Deming cycle (PDCA) ตลอดจน17) 
การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝก
ปฏิบัติงานในสถานการณจริงโดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนใน
หลักสูตรจากสถาบันนั้น สงผลใหสถาบันมีขอมูลปอนกลับเชิงลึกจากแหลงฝกเพื่อการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ 18) การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรจัดให
อาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงไดรับการ
พัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางนอยปละ 1 ครั้ง สงผลใหสถาบันไดพัฒนา
อาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิกใหมีมาตรฐานตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่สถาบันกําหนด โดยมี
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา แมจะมีขอมูลที่บงชี้ไดชัดวาการอบรมความรูที่เกี่ยวของกับกายภาพบําบัดมีผลดี
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ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน อยางไรก็ตามการกําหนดปละ 1 ครั้งอาจสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตรเพียงสวนหนึ่งเทานั้น  

2.2 ประเด็นที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาโดยสงผลเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาสถาบัน คือ 1) การที่ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรแบบไมเห็นชอบโดยมี
เงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตร กําหนดใหสถาบันเสนอขอความเห็นชอบใหมได
ภายใน 90 วัน อาจทําใหสถาบันไมสามารถดําเนินการไดทัน เนื่องจากการแกไขหลักสูตรที่ผานการ
พิจารณาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยแลวตองเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหมซึ่งมีหลายขั้นตอน 
และแตละข้ันตอนตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา การรับรองหลักสูตรมี
กระบวนการในการจัดทําใหมีมาตรฐาน เชน การใหมีผูเชี่ยวชาญพิจารณากอน หากดําเนินการตาม
ขั้นตอนหลักสูตรจะถูกตองและไมตองแกไขมาก ตลอดจนการจัดทําหลักสูตรตองมีการศึกษาขอมูลให
เพียงพอกอนทํา ซึ่งไมควรเกิดภาวะไมรับรองหลักสูตร หรือหากตองแกไขก็คงไมมาก ทั้งนี้สภา
กายภาพบําบัดตองชัดเจนดวยวาจะใหปรับแกสวนใด อยางไร ดังนั้น 90 วันจึงเปนเวลาที่สามารถ
ดําเนินการได โดยมหาวิทยาลัยอาจตองใหการชวยเหลือโดยการจัดวาระพิเศษ หรือวาระเวียน  

นอกจากนี้เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูสอน 2) การที่เกณฑฯ ไมอนุโลมใหสถาบันมีอาจารยผูสอนที่มีใบประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่วุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาโทไดนั้น สงผลดานลบตอการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน เนื่องจากวิชาชีพกายภาพบําบัดเปนวิชาชีพท่ีตองฝกปฏิบัติ ซึ่งการมีผูสอนที่
มีทักษะและประสบการณดานคลินิกหรือการปฏิบัติงานในสถานการณจริงสูงจะเปนผลดีตอการ
จัดการจัดการเรียนการสอนทางดานกายภาพบําบัด อยางไรก็ตามผูมีทักษะและประสบการณดังกลาว
อาจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด (ปริญญาตรี) เทานั้น โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม
วา วิชาชีพกายภาพบําบัดเปนวิชาชีพท่ีตองอาศัยทักษะและประสบการณสูง ผูปฏิบัติงานดานนี้มานาน
จนเปนผูเชี่ยวชาญ จะมีความรูฝงลึกท่ีจําเปนตอการถายทอดแกนิสิตมากกวาผูไมมีประสบการณแตมี
เพียงวุฒิปริญญาระดับ ป.โท และ ป.เอก ซึ่งการไมอนุโลมดังกลาวเปนการปดกั้นการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที่นักศึกษาจะไดเรียนรูกับผูมีประสบการณจริง ซึ่งเกณฑ สกอ. กําหนดใหผูสอนที่มีความรูระดับ
ปริญญาตรีสอนได แตตองมีประสบการณการทํางานมากกวา 6 ป ขณะที่อีกดานหนึ่งการไมอนุโลมไม
สงผลดานลบเสมอไป เพราะก็ใหอยูในตําแหนงของอาจารยคุมฝกปฏิบัติทางคลินิกได อีกท้ัง 3) การที่
เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรทุกคนตองมีประสบการณสอนใน
ระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตกรณี) แตไมจําเพาะวาตองเปน
ประสบการณสอนหลักสูตรกายภาพบําบัดเทานั้น และ 4) การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตร ที่มีประสบการณการเปนอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรกายภาพบําบัดนั้น อาจไมสงผลดานบวกตอการบริหารหลักสูตรกายภาพบําบัด
ใหสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากการสอนในระดับปริญญา
วิชาชีพมีความจําเพาะตอวิชาชีพนั้นๆ อยางไรก็ตามอาจจะสงผลดานบวกก็เปนได เนื่องจากความรูใน
บางศาสตร อาจไมจําเปนตองมีประสบการณสอนหลักสูตรกายภาพบําบัด แตก็จําเปนตอการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เชน เคยสอนหลักสูตรแพทยมากอนก็ได  (หมายความวาเกณฑกําหนด
ไวกวางๆ ดีแลว) อีกทั้ง 5) การที่เกณฑฯ ไมกําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรตองมี
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ความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจน 6) การที่เกณฑฯ ไม
กําหนดใหอาจารยผูสอนตองมีความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษา การสอน หรือการประเมินผล ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เชน 
อาจารยประจําหลักสูตรตองผานการอบรมหรือมีวุฒิการศึกษาดานหลักการศึกษาหรือการบริหาร
จัดการหลักสูตร อาจารยผูสอนตองผานการอบรมหรือมีวุฒิการศึกษาดานการสอนหรือการ
ประเมินผล ตลอดจน 7) การที่เกณฑฯ ไมกําหนดใหสถาบันตองจัดใหอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง (CI) ไดรับการเตรียมความพรอมหรือ
พัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับการสอน หรือการประเมินผล สงผลใหสถาบันไมสามารถบริหารจัดการ
หลักสูตร จัดและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่ อาจไมสงผลดีตอ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยางเต็มที่ โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา 
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผล ขึ้นอยูกับอาจารยผูสอนทุกระดับรวมทั้ง 
CI  ดังนั้น CI จึงควรไดรับการพัฒนาดังขางตน ซึ่งเปนการควบคุมมาตรฐาน CI ใหเทากันดวย แต
อยางไรก็ตามสถาบันก็สามารถดําเนินการเองไดโดยไมตองใหเกณฑฯ บังคับ ตลอดจนสถาบันควรเขาใจ
ธรรมชาติของ CI ในการพัฒนาการเรียนการสอนและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ CI และ 8)
การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน ที่ทุกคนตองมี
ประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป 
แตไมกําหนดวิธีการนับระยะเวลาของประสบการณที่ชัดเจน เชน ระยะเวลาเริ่มตนถึงสิ้นสุด 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตอวัน รูปแบบการปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือบางเวลา หรือความถี่ในการ
ปฏิบัติงาน อาจไมสงผลดานบวกอยางเต็มที่ตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทางดานกายภาพบําบัด ตลอดจน 9) การ กําหนดประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด
หรือปฏิบัติงานในสถานการณในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน ไดแก สาขาวิชา
กายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครงราง หรือสาขากายภาพบําบัดระบบประสาท หรือสาขา
กายภาพบําบัดระบบการไหลเวียนเลือดและการหายใจ หรือสาขากายภาพบําบัดทางพัฒนาการการ
เคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของในเด็ก สงผลจํากัดการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัดดานอื่นๆ 
ของสถาบัน อาทิ ผูสูงอายุ กายภาพบําบัดชุมชน การยศาสตร กายภาพบําบัดทางการกีฬา เปนตน 
โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา เกณฑฯ นี้อาจเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการเนื้อหาหลักสูตร การเพิ่มเติม
เนื้อหานอกเหนือจากเกณฑไมสามารถทําใหเปนวิชาหลักไดเนื่องจากเกณฑกําหนดเนื้อหาที่เนนมาก  

รวมทั้ง 10) การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันตองมีบุคคลากรสายสนับสนุนดาน
วิชาการและการศึกษา โดยไมกําหนดสัดสวนกับจํานวนนิสิตอาจไมสงผลใหสถาบันการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพได เนื่องจากแตละสถาบันมีจํานวนนักศึกษาแตกตาง
กัน ความจําเปนของการมีบุคคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการและการศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอนจึงแตกตางกัน โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา บทบาทของสายสนับสนุนดานวิชาการและการศึกษามี
ความจําเปน แตอาจไมมีความจําเปนที่จะตองกําหนดเปนสัดสวนตอจํานวนนักศึกษา เนื่องจากบทบาท
ไมใชการเรียนการสอน การแบงหนาที่และบริบทในการทํางานของแตละสถาบันจะแตกตางกัน ดังนั้น
จํานวนคนควรเปนดุลยพินิจของแตละสถาบันวาเหมาะสมและสามารถอธิบายภาระงานที่สนับสนุน
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามพันธกิจของแตละสถาบัน 
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2.3 ประเด็นที่อาจสงผลตอการบริหารสถาบันหรือไมก็ได ไดแก 1) การขอความ
เห็นชอบหลักสูตรจากสภากายภาพบําบัดตามเกณฑฯ นี้ สถาบันตองยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตร
ลวงหนากอนถึงกําหนดการเปดรับนักศึกษาไมนอยกวา 180 วัน โดยหลักสูตรตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยของสถาบันแลว อยางไรก็ตามโดยทั่วไประยะเวลาในการปรับปรุง
หลักสูตรจนไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใชระยะเวลาประมาณ 1 ป ดังนั้นสถาบันที่เปด
ดําเนินการอยูแลวจึงตองเริ่มดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในชวงปที่ 4 ของการใชหลักสูตรซึ่งยังไมมี
ผลการประเมินเกี่ยวกับบัณฑิต อาจสงผลใหการปรับปรุงหลักสูตรขาดมีประสิทธิภาพและไดหลักสูตร
ที่ไมทันสมัย โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา การประเมินหลักสูตรมีการดําเนินการทุกป เชน การประเมิน
ยอยใน มคอ.7 อยางไรก็ตามเนื่องจากหลักสูตร 4 ป ครบรอบปรับปรุงปที่ 5 เพื่อใชกับนิสิตในปที่ 6 อยู
ในเงื่อนเวลาที่ไมทิ้งหางกับหลักสูตรเดิมนานเกินไป (1 ป) นอกจากนี้การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
ตองทําตั้งแตนักศึกษาขึ้นปที่ 4 ซึ่งทําใหขาดขอมูลของการเรียนการสอนชั้นปที่ 4 ดวย เนื่องจาก
กระบวนการทั้งหมดจะตองเสร็จสิ้นกอนการประกาศรับนักศึกษาในปการศึกษาตอไป ดังนั้นสถาบันจึง
ตองสงหลักสูตรใหสภากายภาพบําบัดพิจารณาประมาณ 1 ป กอนหลักสูตรเดิมจะหมดอายุ ดังนั้นสภา
วิชาชีพควรยืดหยุนใหมีการดําเนินการยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรตอสภากายภาพบําบัดคูขนานไปใน
ชวงเวลาเดียวกันกับการรับรองหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย และอนุโลมกรณีผลการประเมินบัณฑิตยัง
ดําเนินการไมครบสมบูรณ โดยพิจารณาผลการดําเนินงานดานอื่นๆ ประกอบ นอกจากนี้สภาควรขยาย
ระยะเวลาการรับรองเปน 6 ป เพื่อใหมีระยะเวลาในการจัดทําหลักสูตรใหมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
เชน สภาเภสัชรับรอง 7 ป สําหรับหลักสูตร 6 ป  

นอกจากนี้ 2) การที่เกณฑฯ กําหนดคุณสมบัติความรูพื้นฐานของผูเขารับ
การศึกษาเปนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยไมอนุโลมใหผูเขารับการศึกษาที่ความรูพื้นฐาน
เปนสายอื่นแตไดรับการปรับพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพิ่มเติมกอนเริ่ม
การศึกษาในหลักสูตรใหเขาศึกษาได อาจสงผลจํากัดการเปดโอกาสของสถาบัน และจํากัดโอกาสการ
พัฒนานักศึกษาที่มีพื้นฐานดานศิลปะซึ่งเปนพื้นฐานที่สามารถสงเสริมวิชาชีพกายภาพบําบัดไดอีก
ดานหนึ่ง เชน การออกแบบอุปกรณสําหรับผูปวย ศิลปะบําบัดสําหรับผูปวย เปนตน โดยมีขอคิดเห็น
เพิ่มเติมวา แมวาวิชาชีพกายภาพบําบัดเปนการทํางานกับความเปนมนุษย ซึ่งความเปนมนุษยไมใชเรื่อง
เฉพาะวิทยาศาสตร ในตางประเทศสามารถรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ไมใชสาย
วิทยาศาสตรมาเรียนได ทั้งนี้การปรับเกณฑขอนี้อาจรวมคิดกับสาขาวิชาชีพทางวิทยาศาสตรสุขภาพอื่น
ได อยางไรก็ตามการปรับพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของสถาบันยังไมมีมาตฐาน
ชัดเจน ดังนั้นความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของวิชาชีพกายภาพบําบัด
นั้น หากผูเรียนไมมีพื้นฐานเพียงพอในการศึกษาจนจบหลักสูตร จะเปนการบั่นทอนโอกาสมากกวาการ
เปดโอกาส   

อีกทั้ง 3) การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไม
ต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพกายภาพบําบัด ทําใหอัตราการออก
กลางคันของนักศึกษาเพิ่มขึ้น และมีนักศึกษาที่ไมสามารถเรียนตามแผนการศึกษาปกติที่กําหนดใน
หลักสูตรได (มีนักศึกษาตกคางแตละชั้นป) อาจสงผลตอการคาดการณการรับนักศึกษาใหมของ
สถาบัน โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา แมจะมีการลาออกกลางคันหรือมีนักศึกษาตกคางแตละชั้นป แต
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ผูบริหารสถาบันตองสามารถใชขอมูลที่มีคาดการณเหตุการณลวงหนา และกําหนดจํานวนรับนักศึกษา
ได  

นอกจากนี้เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูสอน 4) การที่ เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณสอนใน
ระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก) 
อยางไรก็ตามอาจไมใชประสบการณสอนระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดก็ได อาจไมเปนผลดีตอ
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการสอนระดับปริญญาวิชาชีพนั้นมี
ความจําเพาะกับแตละวิชาชีพ โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา ประสบการณ 1 ปอาจยังไมสามารถทําอะไร
ได อีกท้ัง 5) การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแตละรายวิชาหรือใน
หลักสูตร อาจสงผลใหบางสถาบันไมเพิ่มอาจารยประจําใหเพียงพอ เนื่องจากการจางอาจารยพิเศษมี
ตนทุนต่ํากวา และ 6) อาจสงผลใหบางสถาบันใชอาจารยพิเศษเปนผูสอนหลักในรายวิชาดานวิชาชีพ
ซึ่งผูสอนควรเปนอาจารยประจําเพื่อสามารถใหคําปรึกษานอกชั้นเรียนหรือใหการสอนเสริมได จึงอาจ
สงผลเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพได โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา การ
บริหารหลักสูตรไมใชธุรกิจ ตองใหไดบัณฑิตที่ดี ไมขึ้นกับวากําหนดเปนเกณฑหรือไม ซึ่งวิธีแกปญหา
ดังกลาว หากคัดเลือกอาจารยพิเศษที่มีคุณภาพก็อาจสงผลดีตอการจัดการเรียนการสอนได อีกทั้ง
อาจารยพิเศษมีใหเลือกมาก และการเชิญอาจารยพิเศษ เปนวิจารณญาณของผูบริหารและอาจารย
ประจําหลักสูตรไมตองอาศัยเกณฑบังคับ ดังนั้นอาจารยพิเศษที่มหาวิทยาลัยคัดเลือกตองมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญตอการเรียนการสอนในหัวขอนั้นๆ อยูแลว (ซึ่งบางครั้งอาจมากกวา
อาจารยในหลักสูตร) อีกทั้ง 7) การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีสัดสวนอาจารยผูสอนในหลักสูตร
ที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 
มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 อาจสงผลใหสถาบันมีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานวิชาการและการ
วิจัยมากขึ้นแตมีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานคลินิกนอยลง โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา โดยปกติ
สถาบันตองการใหมีคณาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการอยูแลวตามเกณฑของ สกอ. แตเนื่องดวย
อาจารยกายภาพบําบัดตองทํางานทุกๆ ดานไปพรอมกันทั้งดานวิชาการและงานทางคลินิก ดังนั้น
ลักษณะของวิชาชีพที่มีการปฏิบัติเยอะทําใหไมคอยมีเวลาในการทําตําแหนงทางวิชาการ  

รวมทั้ง 8) การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตร
เต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุก
รายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัด อาจสงผลใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัด 
อาจารยแตละคนตองสอนหลายวิชาซึ่งอาจไมจําเพาะกับสาขาที่เชี่ยวชาญ ทําใหการสอนขาด
ประสิทธิภาพ โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา แมวาสถาบันควรตองมีอาจารยในสัดสวนที่เพียงพอตอ
นักศึกษา แตการสอนหลายวิชาทําใหอาจารยมีมุมมองกวางขึ้นเพราะสุดทายนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
แลวก็ตองใชหลายวิชามารวมกันในการรักษาผูปวย อีกทั้งยังมีวิธีการเตรียมการสอนหลากหลายวิธีที่ทํา
ใหการสอนมีประสิทธิภาพไดโดยอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนตอจํานวนนักศึกษาไมใช 1:14 

ตลอดจน 9) การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง (CI) ที่สถาบันควรจัดใหมีการพัฒนาความรู 
ดังนั้นอาจารยฯ บางสวนของสถาบันอาจไมไดรับการพัฒนา ซึ่งอาจไมสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพ
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การจัดการเรียนการสอน โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา สถาบันไมสามารถบังคับใหอาจารยผูฝกปฎิบัติงาน
ทางคลินิกเขารับการอบรมได สวนมากเปนความสมัครใจตามความสนใจ ตลอดจนปจจุบันมีระบบและ
กลไกในการพัฒนาองคความรูในหลายรูปแบบ และอาจารย CI สวนใหญเปน อาจารย CI ใหกับหลาย
มหาวิทยาลัยซึ่งมีการจัดอบรมที่หลากหลายรูปแบบตามความตองการของอาจารย CI และนัก
กายภาพบําบัด นอกจากนี้อาจารย CI ทุกคนตองมีการพัฒนาตนเองและเก็บคะแนนเพื่อตอใบอนุญาติ
อยูแลวจึงไมควรไปกําหนดรายละเอียดของการควบคุมมาตรฐานตางๆ มากเกินไป  

2.4 ประเด็นที่ไมสงผลตอการบริหารสถาบัน คือ การที่ เกณฑฯ กําหนดให
หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา และไมเกิน 16 
ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา ไมสงผลจํากัดการพัฒนาการศึกษารูปแบบการเรียนรูตลอด
ชีวิต (ไมกําหนดระยะเวลาในการศึกษา) โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา เนื่องจากการเรียนรูตลอดชีวิตควร
จัดระดับหลังปริญญา สวนระดับปริญญาตรีควรเรียนรูอยางตอเนื่อง สงเสริมการจัดการศึกษาที่มุง
ผูเรียนเปนสําคัญ คํานึงถึงหลักพหุปญญา ซึ่งการใชเวลาเรียน 4-8 ป เปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย 
เมื่อสําเร็จการศึกษาหรือทํางานเปนนักกายภาพบําบัดแลวสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต เชน เขาอบรม
วิชาการที่จัดโดยสถาบันการศึกษาตางๆ โรงพยาบาล สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย เปนตน 
นอกจากนี้การจํากัดระยะเวลาในการเรียนในหลักสูตรดังกลาวไมใชการจํากัดการพัฒนาการศึกษา
รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต แตเปนการใหผูเรียนพิจารณาไดดวยตนเองวาเปนวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับ
ตัวเองหรือไม ไมใชดันทุรังเรียนในสิ่งที่ไมตัวตนของตนเอง เพราะความชอบกับความสามารถขั้นพื้นฐาน
ของวิชาชีพก็ตองมาดวยกัน ถาไมใชควรไปตั้งตนกับสายงานอื่นที่เหมาะสมกวา อยางไรก็ตามอาจ
พิจารณาเปดกวางในเรื่องระยะเวลาใหมากขึ้นกวาปจจุบัน 

3. ดานการบริหารงานบุคคล เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดมี
อิทธิพลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด จํานวน 12 ประเด็น 
ประกอบดวย เปนประเด็นที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาจํานวน 10 ประเด็น โดยสงผลให
เกิดการพัฒนาสถาบัน จํานวน 9 ประเด็น สงผลเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสถาบัน จํานวน 1 
ประเด็น 2) ประเด็นที่อาจสงผลตอการบริหารสถาบันหรือไมก็ได จํานวน 2 ประเด็น และไมมี
ประเด็นที่ไมสงผลตอการบริหารสถาบัน ดังรายละเอียดตอไปนี้  

3.1 ประเด็นที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาโดยสงผลใหเกิดการพัฒนา
สถาบัน ไดแก 1) การที่เกณฑฯ กําหนดคุณสมบัติของผูบริหารสถาบันอยางชัดเจน สงผลใหสถาบัน
ใหม (อายุไมเกิน 10 ป) และสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมตองมีระบบการสรรหาหรือเตรียมพัฒนา
อาจารยใหมีคุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบัน 

นอกจากนี้เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูสอน 2) การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนตองมีใบ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันควรมีระบบกํากับติดตามการศึกษาตอเนื่องและ
การดําเนินการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของอาจารย โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม
วา สวนหนึ่งจะเปนความรับผิดชอบของอาจารยในฐานะที่เปนนักกายภาพบําบัด รวมทั้ง 3) การที่เกณฑ
ฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือ
ปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน สงผลให
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สถาบันมีทิศทางในการกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาดานบุคลากรที่ชัดเจนตามทิศทางการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และ 4) สถาบันตองมีระบบบริหารจัดการ และกํากับติดตามใหอาจารยได
พัฒนาความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพในสาขาที่ตนเปนผูสอน โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา แมจะเปนจริง
สําหรับบางสถาบัน แตอาจเปนแนวปฏิบัติที่ไมไดขึ้นอยูกับเกณฑฯ และการพัฒนาขางตนอาจไมใชการ
พัฒนาตามทิศทางวิชาชีพ แตเนื่องจากในบริบทของประเทศยังคงตองพัฒนาอาจารยที่มีความสามารถ
ทุกสาขาโดยอาจจัดลําดับความเชี่ยวชาญของตนเอง อีกทั้งแผนพัฒนาบุคลากรยังขึ้นกับนโยบาย
มหาวิทยาลัยดวย นอกจากนี้ 5) การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณสอน
ในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ
เอก) สงผลใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัดตองมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
มอบหมายภาระงานสอนท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติของอาจารยแตละคน ตลอดจน 6) สงผลใหสถาบัน
ที่อยูในระยะเพิ่มอัตรากําลังอาจารยผูสอน และสถาบันที่มีอัตราการเขา-ออกงานของอาจารยสูง และ
สถาบันใหมที่จะเปดดําเนินการ ตองมีระบบการวางแผนพัฒนาอาจารยผูสอนที่ไมมีประสบการณสอน 
ใหมีประสบการณสอนตามที่เกณฑฯ กําหนด รวมทั้ง 7) การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมี
อาจารยผูสอนในหลักสูตรที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย
ศาสตราจารยขึ้นไป มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 นั้น สงผลใหสถาบันสามารถวางแผนการพัฒนา
อาจารยระดับปริญญาเอกหรือการเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดชัดเจนยิ่งขึ้นอีกดวย  

รวมทั้ง 8) การที่ เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองไมเกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอ
สัปดาหนั้น สงผลใหสถาบันตองมีการมอบหมายภาระงานสอน กํากับติดตาม และควบคุมภาระงาน
สอนของอาจารยอยางมีระบบและกลไก โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา สภาควรกําหนดการนับภาระงาน
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสะทอนภาระงานที่แทจริง (บางสถาบันจัดการเรียนการสอนตลอดป
การศึกษาจํานวนสัปดาหแตกตางกัน ทําใหตัวหารตางกัน ไมสะทอนภาระงานที่แทจริงของอาจารย) อีก
ทั้ง 9) นอกจากการที่เกณฑกําหนดภาระงานดานการสอนไมเกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาห
แลว เกณฑยังกําหนดอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติ
ตอจํานวนนักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดาน
กายภาพบําบัดนั้น ซึ่งสงผลใหสถาบันใชเปนเหตุผลเพื่อขอเพิ่มอัตรากําลังอาจารยได โดยมีขอคิดเห็น
เพิ่มเติมวา เกณฑฯ ขางตนไมใชเกณฑหลักในการขออัตรากําลังคน การจัดใหได 1 ตอ 14 สามารถ
ดําเนินการไดดวยการบริหารจัดการ หากม ีFTES ที่เพียงพอ (หัวใจสําคัญอยูที่ FTES)  

3.2 ประเด็นที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาสงผลโดยสงผลเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาสถาบัน คือ การที่เกณฑกําหนดใหผูบริหารสถาบันตองมีประสบการณดานการบริหาร
ในสถาบันการศึกษามาแลวไมนอยกวา 3 ป สงผลใหสถาบันใหม และสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม 
ขาดแคลนผูมีคุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบัน โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา บางสถาบันที่รับแตเด็กจบใหม 
เนื่องจากไมสามารถหาผูอาวุโสมาทํางานไดอาจประสบปญหาขางตน แตโดยทั่วไปอาจพบความ
ยากลําบากเล็กนอยเทานั้น เนื่องจากปจจุบันมีบุคลากรใหเลือกเพิ่มมากกวาในอดีต อยางไรก็ตาม
สถาบันที่จะเปดใหมควรมีความพรอมในการเตรียมบุคลากร รวมทั้งเตรียมผูบริหารดวย  
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3.3 ประเด็นที่อาจสงผลตอการบริหารสถาบันหรือไมก็ได ไดแก เกี่ยวกับ
คุณสมบัติของอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน 1) การที่เกณฑฯ ไมกําหนด
คุณสมบัติของอาจารยพิเศษ อาจสงผลใหสถาบันที่อัตรากําลังอาจารยไมเพียงพอสามารถใชอาจารย
พิเศษเพ่ือแกปญหาอาจารยไมเพียงพอได และ 2) การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมี
ประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป 
ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน อาจสงผลใหอาจารยถูกจํากัดการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ดานอื่นๆ อาทิ ผูสูงอายุ กายภาพบําบัดชุมชน การยศาสตร กายภาพบําบัดทางการกีฬา เปนตน โดย
มีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา ถาเกณฑไมไดกําหนดสาขาเฉพาะมากเกินไปการเปนกายภาพบําบัดทั่วไปก็นาจะ
เพียงพอ อยางไรก็ตามเกณฑฯ ไมไดจํากัด หรือหามพัฒนาทักษะดานอื่นถามีความสนใจ แตหากมี
ทรัพยากรและงบประมาณจํากัดอาจทําใหอาจารยจําเปนตองเลือกพัฒนาเฉพาะดานสาขาหลักของตน 
ดานอื่นๆ จึงถูกจํากัดการพัฒนาได 

4. ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดมีอิทธิพลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด จํานวน 
14 ประเด็น ประกอบดวย 1) ประเด็นท่ีสงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาจํานวน 7 ประเด็น โดย
สงผลใหเกิดการพัฒนาสถาบัน จํานวน 5 ประเด็น สงผลเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสถาบัน จํานวน 2 
ประเด็น 2) ประเด็นที่อาจสงผลตอการบริหารสถาบันหรือไมก็ได จํานวน 6 ประเด็น และ 3) 
ประเด็นที่ไมสงผลตอการบริหารสถาบัน จํานวน 1 ประเด็น ดังรายละเอียดตอไปนี้  

4.1 ประเด็นที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาโดยสงผลใหเกิดการพัฒนา
สถาบัน ไดแก 1) การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนตองมีใบ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันควรจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเพื่อใหอาจารย
สามารถเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองไดครอบคลุมทั้งดานวิชาชีพกายภาพบําบัด และดานอื่น อาทิ 
การเรียนการสอน และการวิจัย  

นอกจากนี้ 2) การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองไมเกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอ
สัปดาหนั้น สงผลใหสถาบันที่มีอาจารยไมเพียงพอตองเพิ่มจํานวนอาจารย ซึ่งสงผลเพิ่มงบประมาณ
รายจายดานบุคลากรของสถาบัน ดังนั้นสถาบันจึงตองมีการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา อาจไมจําเปนตองเพิ่มจํานวนอาจารย เนื่องจากการที่ไมมีการกําหนด
ระยะเวลาการสอน สถาบันสามารถแกปญหาโดยการขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนใหยาวขึ้น
เพื่อใหตัวหารเพิ่มขึ่น ภาระงานของอาจารยจึงไมเกิน 20 ชั่วโมงตอสัปดาห อีกทั้งสถาบันควร
มอบหมายภาระสอนที่เหมาะสมใหกับอาจารยผูสอน โดยอาจารยกายภาพบําบัดควรสอนกลุมวิชา
ความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัด ไมใชวิชาพื้นฐานอื่นที่ควรใหอาจารย preclinic สอน ทั้งนี้เพื่อไมให
อาจารยกายภาพบําบัดภาระงานสอนสูงเกินไป 

อีกทั้ง 3) การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมีและควรจัด
ใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันใชเปนเหตุผลในการขออนุมัติงบประมาณได และ 4) 
สงผลใหสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมมีแนวทางการจัดหาปจจัยเกื้อหนุนที่ชัดเจน และสามารถ
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คํานวณงบประมาณเพื่อการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจน 5) สถาบันสามารถ
วางแผนงบประมาณในการจัดซื้อ บํารุงรักษา หรือจัดหาวัสดุครุภัณฑทดแทนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4.2 ประเด็นที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาโดยสงผลเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาสถาบัน ไดแก 1) การประกาศเกณฑฯ และมีผลบังคับใชนั้น สงผลใหในชวงตนที่เกณฑฯ 
มีผลบังคับใช สถาบันมีความยุงยากในการบริหารงบประมาณเพื่อใชจายหรือลงทุนใหสถาบันมี
คุณสมบัติและการดําเนินงานตามที่เกณฑฯ กําหนด เพราะการบริหารจัดการงบประมาณตองมีการ
วางแผนลวงหนา และ 2) การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณ
ที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบัน มีการตรวจสอบการใชงบประมาณอยางสม่ําเสมอ มีการนําขอมูลทาง
การเงินไปวิเคราะหประเมินผลและใชในการวางแผนและตัดสินใจนั้น สงผลใหสถาบันที่มีระบบการ
บริหารงบประมาณทั้งคณะหรือมหาวิทยาลัย ตองมีระบบรายงานการจัดสรร ตรวจสอบติดตามการใช
งบประมาณแยกสําหรับสถาบัน แตไมมีผลทําใหการจัดสรรงบประมาณเปลี่ยนแปลง เนื่องจากระบบ
การจัดสรรงบประมาณมักเปนการบริหารงบประมาณทั้งคณะหรือท้ังมหาวิทยาลัย  

4.3 ประเด็นที่อาจสงผลตอการบริหารสถาบันหรือไมก็ได ไดแก 1) การที่เกณฑฯ 
ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแตละรายวิชาหรือในหลักสูตร สงผลใหสถาบันที่
อัตรากําลังอาจารยไมเพียงพอสามารถ อาจสามารถจางอาจารยพิเศษแทนอาจารยประจําได ทั้งนี้เพื่อ
ลดงบประมาณรายจายดานอาจารย โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา บางสถาบันอาจตองการอาจารย
ประจําแตไมมีคนสมัคร หรือถูกจํากัดโดยปจจัยอื่น อาทิ ไมมีคนมีคุณสมบัติเปนอาจารยมาสมัคร ทํา
ใหการจางอาจารยพิเศษเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งในการบริหารจัดการเพื่อใหไดคุณภาพที่ตองการ 
แตก็ไมสามารถจางอาจารยพิเศษแทนทั้งหมดไดเพราะมีเกณฑอื่นบังคับ เชน เกณฑ สกอ.   

นอกจากนี้ 2) การที่เกณฑฯ ไมกําหนดจํานวนนักศึกษาขั้นต่ําที่สถาบันตองมี
บุคคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการและการศึกษา อาจสงผลเพิ่มงบประมาณรายจายตอสถาบันที่มี
จํานวนนักศึกษานอย ซึ่งสามารถใชบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการและการศึกษารวมกันกับ
สาขาวิชาอื่นได โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา แมวาการใชบุคลากรรวมกันเปนสิ่งที่ดีแตอาจไมสะดวก
ในทางปฎิบัติ ดังนั้นไมวาจะมีนักศึกษาเทาไรก็ควรมีสายสนับสนุนประจําสาขาวิชา 

รวมทั้ง 3) การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจํา
หลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษานั้น อาจสงผลใหสถาบันตองมี
งบประมาณรายจายในการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้น โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา 
งบประมาณรายจายสวนนี้ไมควรจะสูงขึ้นเพราะมีการปฎิบัติกันมากอน เนื่องจากมีเกณฑกําหนดแลว 
อีกทั้งตนทุนหลักสูตรถูกคิดมาตั้งแตตอนจัดทําหลักสูตรแลวสถาบันตองบริหารจัดการใหได อยางไรก็
ตามอีกดานหนึ่งนั้นคุณภาพตองมาคูกับการลงทุน  

ตลอดจน 4) การขอรับรองสถาบันในครั้งแรก (กอนเปดรับนักศึกษาตาม
หลักสูตร) ของสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมนั้น มีเฉพาะเกณฑมาตรฐานสําคัญ โดยดานเครื่องมือ
หรืออุปกรณนั้นใหเสนอเพียงแผนในการจัดหาที่เหมาะสม อาจสงผลใหสถาบันไมตองลงทุนจัดหา
เครื่องมือหรืออุปกรณทั้งหมดไวลวงหนา โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา การเสนอแผนจัดหานั้นแผนตอง
สอดคลองกับเวลาการใชงานจริง เชน มีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย พรอมใชกอนนิสิตขึ้นชั้นปที่ 
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3 ก็ยอมกระทําได โดยไมตองลงทุนซื้อไวลวงหนา สําหรับ 5) การที่หลังจากสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหมไดรับการรับรองสถาบันสําหรับปที่ 1 ของการดําเนินงานเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป
แลวนั้น สถาบันตองขอรับรองสถาบันสําหรับปที่ 2-4 ตอไปโดยใชผลการดําเนินการของปการศึกษา
แรกที่เปดดําเนินการ ซึ่งในปการศึกษานั้นสถาบันตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับสถาบันที่เคยเปด
ดําเนินการและไดรับรองปริญญาอยูกอนแลว ยกเวนไมตองมีองคประกอบดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนั้นสถาบันจะไมมีผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาครบตามหลักสูตร รวมทั้ง
รายวิชาฝกปฏิบัติงาน ดังนั้น การขอรับรองในรอบนี้อาจไมสะทอนคุณภาพที่แทจริงของการบริหาร
สถาบันตามเกณฑฯ แตอาจสงผลเพิ่มคาใชจายในการขอรับรองสถาบัน อาทิ คาธรรมเนียมในการ
ขอรับรองแกสภากายภาพบําบัด และคาใชจายในการดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อรับการ
ประเมิน ตลอดจน 6) สถาบันอาจมีคาใชจายในการดําเนินงานและการลงทุนที่ยังไมจําเปน เชน 
คาจางบุคลากรสายสนุนวิชาการ (อาจยังไมจําเปนสําหรับปแรกของการเปดดําเนินการ) และการ
จัดซื้อครุภัณฑที่เปนปจจัยเกื้อหนุน (ยังไมมีการจัดการเรียนการสอนในปแรกของการเปดดําเนินการ) 
โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา การควบคุมคุณภาพของสถาบันใหมตองตรวจติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อ
พิสูจนใหแนชัดวามีความพรอมจริงในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ทั้งนี้เกณฑนี้เปนการ
ทดลองใชเกณฑเพื่อนําไปพัฒนาซึ่งอาจไมสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริงเพราะรายวิชาไมครบ
ตามหลักสูตร อีกดานหนึ่งอาจมองวาสถาบันจําเปนตองมีปจจัยเกื้อหนุนกอนเปดหลักสูตร  

4.4 ประเด็นที่ไมสงผลตอการบริหารสถาบัน คือ การที่ เกณฑฯ กําหนดให
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด ไมสงผลเพิ่มงบประมาณรายจายในการผลิตนักศึกษากายภาพบําบัดของ
สถาบัน อันเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนซ้ําใหกับนักศึกษาที่ไมผานเกณฑฯ ดังกลาว โดยมี
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา ในแงงบประมาณแมจะสงผลเพิ่มงบประมาณรายจาย แตสถาบันก็จะไดรับ
รายรับเพิ่มขึ้นจากคาลงทะเบียนหรือคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย ซึ่งนาจะมากกวารายจายที่
ตองจายเพิ่ม 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ขอคนพบจากการวิจัย แบงเปน 2 ตอน สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร (documentary research) เพื่อทราบสภาพการณปจจุบันของการจัด
การศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมีการประกาศใชเกณฑการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด (พ.ศ. 2558) 

วิชาชีพกายภาพบําบัดมีพัฒนาการเรื่อยมา พรอมกับความตองการของกระแสสังคมที่
เพิ่มมากขึ้น และทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่เขมขนมากยิ่งขึ้นเชนกัน ทั้งนี้เพื่อเปน
หลักประกันใหกับสังคมวาการจัดการศึกษาเพื่อผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดดําเนินการอยางเปน
ทางการไดมาตรฐาน และนักวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอันเกี่ยวของกับความเปนอยูที่ดีของประชาชนนั้น
เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และมีจริยธรรมแหงวิชาชีพนั้นอยางแทจริง การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดของประเทศจึงตองการการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดมาตรฐาน 
และเปนที่ยอมรับของสังคมไทยและสังคมโลก อยางไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศมีพัฒนาการมากวา 52 ป มีสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนสอน
หลักสูตรกายภาพบําบัดเพิ่มขึ้นตามความตองการของสังคม จนปจจุบัน มีจํานวนทั้งสิ้น 16 สถาบัน 
อยางไรก็ตามเมื่อสภาวิชาชีพกายภาพบําบัดซึ่งเปนองคกรที่มีหนาที่กํากับการจัดการศึกษาเพื่อผลิต
นักวิชาชีพกายภาพบําบัด กําเนิดขึ้นอยางเปนทางการ เมื่อ 13 ปกอน ทําใหการประกันคุณภาพการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดมีทิศทางที่สอดคลองกับความจําเปนของความ
ตองการมาตรฐานทางวิชาชีพมากขึ้นอยางตอเนื่อง ดังจะพบวาสภากายภาพบําบัดมีการพัฒนา
มาตรฐานการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด เขมงวดเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็
ตามการประกาศเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 นั้น นับวาเปนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิชาชีพการกายภาพบําบัดที่มีองคประกอบและรายละเอียดมากที่สุด 
ตลอดจนเปนครั้งแรกที่มีการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินการดําเนินงานของสถาบันการศึกษา ณ สถาน
ที่ตั้ง ซึ่งหากพิจารณาถึงพัฒนาการของมาตรฐานการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดใน
ประเทศไทยจากอดีตถึงปจจุบัน อาจเรียกไดวา พ.ศ. 2558 เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ซึ่ง
แมสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดทั้ง 16 สถาบัน จะยื่นขอรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัดในป พ.ศ. 2558 เพื่อขอรับรองปริญญาในปการศึกษา 2559 และพบผลวามี
สถาบันที่ผานการรับรอง จํานวน 13 สถาบัน และไมผานการรับรอง จํานวน 3 สถาบัน อยางไรก็ตาม
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ทั้ง 16 สถาบัน ซึ่งเปนสถาบันที่ไดรับการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดอยูกอน มสีภาพการณการบริหารสถาบันการศึกษาที่แตกตาง
กัน ไมวาจะเปน ดานการบริหารทั่วไปและทรัพยากร เชน สถานะของสถาบัน รูปแบบของ
มหาวิทยาลัย ภูมิภาคที่เปนสถานที่ตั้งสถาบัน ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่ผานมา โครงสรางการบริหารงานของสถาบัน ตลอดจนคุณสมบัติของ
ผูบริหารนั้น เชน ตําแหนงทางวิชาการ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา ตลอดจนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันเลือกใช (ในปการศึกษา 2558) ทั้งระดับสถาบัน และระดับ
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หลักสูตร รวมถึงแหลงเรียนรูซึ่งเปนคลินิกกายภาพบําบัดของสถาบันเอง และ/หรือโรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยที่สังกัด ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน เชน โครงสรางหลักสูตร แมวา
หลักสูตรของทุกสถาบันจะจัดใหมีประสบการณภาคสนาม (การฝกปฏิบัติ งานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง) ไมนอยกวา 1,000 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ
การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2551 อยางไรก็ตามแตละสถาบันมีรูปแบบการจัด
รายวิชาที่แตกตางกัน ทั้งจํานวนรายวิชา และจํานวนหนวยกิต นอกจากนี้บางสถาบันมีการจัดการ
จัดการเรียนการสอนระดับหลังปริญญาสาขากายภาพบําบัดหรือสาขาที่เกี่ยวของดวย ทั้งระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดตอชั้นป ดาน
การบริหารงานบุคคล เชน อาจารย วุฒิการศึกษาสูงสุดของอาจารยตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 
ตลอดจนการพัฒนาอาจารยโดยใหอาจารยลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก และดานการบริหาร
งบประมาณและการเงินนั้น แมวาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน
ทุกสถาบัน (รอยละ 100) เรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษา อยางไรตามก็พบวาคาเฉลี่ย
คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ของแตละสถาบันแตกตางกันไป จากการศึกษาวิเคราะห
ขอมูล พบวา ขอมูลแตละดานสามารถจัดหมวดหมูของสถาบันได อยางไรก็ตามไมพบความสัมพันธที่
ชัดเจนระหวางผลการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2559 และสภาพการณของ
สถาบันประเด็นใด  

อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาพบวาการประเมินเพื่อรับรองปริญญาในรอบแรกนั้น 
สถาบันที่ไมผานการรับรองปริญญา 3 สถาบัน เปนสถาบันเอกชน 1 สถาบัน และเปนสถาบันใน
กํากับของรัฐ 2 สถาบัน โดยเปนสถาบันที่เพ่ิงเปดดําเนินการไมเกิน 5 ป 1 สถาบัน และอีก 1 สถาบัน
เปนสถาบันที่เปดดําเนินการมาแลวมากกวา 25 ปซึ่งถือวาเปนสถาบันเกาแกและเปดดําเนินการ
หลักสูตรกายภาพบําบัดมาตั้งแตมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ จึงไดรับการสนับสนุนดวย
งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลมากอนหลายดานและสืบเนื่องมาจนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
งบประมาณดานบุคลากรที่ยังเปนขาราชการหรือพนักงานเงินอุดหนุนรัฐบาลเปนสวนใหญ ซึ่งในระยะ
นี้สถาบันอาจไมประสบปญหาดานตนทุนการดําเนินงาน แตหากพนักงานที่จางดวยเงินจากรัฐบาล
เกษียรอายุไป และสถาบันตองบริหารจัดการตนทุนการดําเนินเองตามแนวทางการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐนั้น ก็อาจทําใหพบปญหาและอุปสรรคดานการบริหารงบประมาณใน
อนาคตไมนอย นอกจากนี้ในเชิงลึกนั้นการไมผานการรับรองปริญญาของทั้ง 3 สถาบันในครั้งนี้ 
สถาบันเอกชนนั้นมีปญหาเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรจึงสงผลใหไมผานการรับรองสถาบันดวย 
(สถาบันตองผานการรับรองหลักสูตรจึงจะไดรับการพิจารณารับรองสถาบัน) อยางไรก็ตามใน
รายละเอียดผลการดําเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานสถาบันนั้นสถาบันนี้อยูในเกณฑที่ไดรับมาตรฐาน
สถาบัน ขณะที่สถาบันในกํากับของรัฐทั้ง 2 แหง นั้นผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตรแตไมผานเกณฑ
มาตรฐานสถาบัน ซึ่งแสดงถึงปญหาในการบริหารจัดการที่ชัดเจนของสถาบันดังกลาว การไมผานการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพจากสภาวิชาชีพ เปนความเสี่ยงหนึ่งที่ทุกสถาบันควรตองกําหนดและมีกลไก
การบริหารความเสี่ยงนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยของรัฐและกํากับของรัฐซึ่งใหความสําคัญกับ
การบริหารความเสี่ยงนอย ดังการศึกษาของ ประภาพรรณ รักเลี้ยง และคณะ (2556: 59-65) ที่
รายงานวาผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบวามีความ
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เหมาะสมในระดับมากและผลการประเมินรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พบวามีความเปนไปได และความเปนประโยชนในระดับมาก 

ตอนที่ 2 การวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เพื่อทราบอิทธิพลของเกณฑการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

การศึกษา เรื่อง อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผล
ตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด เพื่อทราบผลที่จะเกิดขึ้นตอการ
พัฒนาสถาบันการศึกษาตามเกณฑฯ โดยการวิจัยดวยเทคนิค EDFR นั้น พบผลการศึกษาดังนี้ เกณฑ
การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดมีอิทธิพลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดในทุกๆ ดาน ทั้งดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร ดานการ
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงบประมาณ
และการเงิน ทั้งสงผลใหเกิดการพัฒนาและเปนอุปสรรคตอการบริหารสถาบันการศึกษา โดยแตละมิติ
ประเด็นของเกณฑฯ นั้นสงผลตอการบริหารสถาบันหลายดาน และเนื่องจากการศึกษานี้เปน
การศึกษาดวยเทคนิค EDFR ซึ่งเปนการศึกษาจากทัศนะความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ที่มีขั้นตอนการ
รวบรวมประเด็นอิทธิพลของเกณฑฯ ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษา (EDFR รอบที่ 1) จาก
ผูเชี่ยวชาญ 19 คน ที่ประกอบดวย ผูมีสวนเกี่ยวของกับองคกรวิชาชีพทางกายภาพบําบัด ผูบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด หรือผูบริหารคณะ/สํานักวิชาที่
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดสังกัด อดีตผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด หรืออดีตผูบริหารคณะหรือสํานักวิชาที่สถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดสังกัด นักวิชาการดานบริหารการศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญดานการ
บริหารการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ และขั้นตอนการใหความคิดเห็นตอประเด็นเหลานั้นทุก
ประเด็น ดวยผูเชี่ยวชาญกลุมเดิม (EDFR รอบที่ 2)  ตลอดจนขั้นตอนการยืนยันความคิดเห็นดวย
ผูเชี่ยวชาญกลุมเดิมอีกครั้ง (EDFR รอบที่ 3) ซึ่งเปนวิธีการศึกษาวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่เปนระบบ 
และมีความยืดหยุนสุง (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2548: 19-31) ทําใหการศึกษานี้ไดทราบถึงมิติประเด็น
ของอิทธิพลของเกณฑฯ ทีส่งผลตอการบริหารสถาบัน อิทธิพลของเกณฑฯ ที่อาจจะสงตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาหรือไมก็ได และอิทธิพลของเกณฑฯ ที่จะไมสงผลตอการบริหารสถาบันดวย ดังผล
การศึกษาที่คนพบอิทธิพลของเกณฑฯ ที่สงผลตอการบริหารสถาบัน 91 ประเด็น  

ขอสรุปอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการ
บริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 91 ประเด็นนี้  เปนประเด็นที่
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในขั้นตอน EDFR รอบที่ 3 ซึ่งเปนขั้นตอนการยืนยันความ
คิดเห็น โดยพบวามีจํานวนประเด็นที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันเพิ่มขึ้นจาก 79 ประเด็น 
ใน EDFR รอบที่ 2 แสดงถึงระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญใน EDFR รอบที่ 3 นั้น ไดรับอิทธิพล
จากกลุม เนื่องจากใน EDFR รอบที่ 3 นั้น ผูเชี่ยวชาญจะใหความคิดเห็นตอประเด็นคําถามเดียวกัน
กับ EDFR รอบที่ 2 โดยไดรับขอมูลทางสถิติที่เปนผลการวิเคราะหขอมูลจาก EDFR รอบที่ 2 เพิ่มเติม
ไดแก ตําแหนงคามัธยฐาน ฐานนิยม และคาพิสัยระหวางควอไทล ผนวกกับคําตอบเดิมของ
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ผูเชี่ยวชาญคนนั้น (คําตอบใน EDFR รอบที่ 2) ซึ่งเปนเอกลักษณ และจุดเดนของเทคนิคการวิจัยแบบ 
EDFR ที่ผูใหขอมูลจะไดยืนยันคําตอบของตนเองโดยไดรับรูคําตอบโดยภาพรวมของกลุมและทราบวา
คําตอบของตัวเองแตกตางจากกลุมหรือไม โดยที่ผูใหขอมูลไมรูจักและไมไดพบกัน แตไดทราบ
องคประกอบโดยภาพรวมของกลุมผูใหขอมูล (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2548: 19-31) 

อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 91 ประเด็น ที่คนพบในการศึกษานี้ 
ประกอบดวย ประเด็นที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษา ประเด็นที่อาจสงผลตอการบริหาร
สถาบันหรือไมก็ได และประเด็นที่ไมสงผลตอการบริหารสถาบัน ดังนี้ 1) การที่สถาบันจะไดรับการ
รับรองปริญญาฯ สถาบันตองมีหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภากายภาพบําบัด และสถาบัน
ตองไดรับการรับรองจากสภากายภาพบําบัดนั้น สงผลใหการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดของ
สถาบันการศึกษาไดรับการควบคุมมาตรฐานตั้งแตขั้นกระบวนผลิต 2) สถาบันที่ไดรับการรับรอง
ปริญญาฯ ตามเกณฑฯ จะไดรับความเชื่อมั่นจากประชาชน นักศึกษา และสังคมวาเปนสถาบันที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน 3) สถาบันที่จะมีความเชื่อมั่นวานักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปนผลผลิตของ
สถาบันจะมีมาตรฐาน สามารถสอบผานการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดได และ
ตรงกับความตองการของสังคม อยางไรก็ตามผลการศึกษาพบวา 4) สถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลว
และไมไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ นี้ จะสงผลทําใหสังคมขาดความเชื่อมั่นตอนักวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่เปนผลผลิตของสถาบันซึ่งปฏิบัติงานในสังคมแลว เปนอิทธิพลที่จะอาจจะเกิดขึ้น
หรือไมก็ได นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา 5) การประกาศใชเกณฑฯ โดยองคกรวิชาชีพ และ
สถาบันจะไมสามารถเปดดําเนินการตอไดหากไมมีคุณสมบัติและการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑฯ 
สงผลใหมหาวิทยาลัยใหความสําคัญ และสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันมากขึ้น โดย 6) เกณฑฯ 
ไมมีอิทธิพลในเชิงเปนอุปสรรคตอการบริหารสถาบันที่มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งสถาบันเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัด แตจะมีอิทธิพลในเชิงเปนอุปสรรคตอการบริหารสถาบันที่เกิดจากการ
กําหนดโดยสวนอื่น หรือสถาบันที่กําเนิดขึ้นเพื่อแสวงหากําไร แต 7) เกณฑฯ บางสวน ขาดความ
ชัดเจน คณะหรือมหาวิทยาลัยที่เปนตนสังกัดของสถาบันจึงขาดความเชื่อมั่น สงผลกระทบตอการ
พิจารณาใหความสนับสนุนแกสถาบัน อยางไรก็ตามผลการศึกษาพบวาในประเด็น 8) เกณฑฯ อาจ
สงผลเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสถาบันที่มีมาตรฐานต่ํากวาเกณฑฯ แตมหาวิทยาลัยไมเห็น
ความสําคัญ ไมใหการสนับสนุน และผลักภาระใหสถาบันบริหารจัดการเอง นั้นเปนอิทธิพลของเกณฑ
ทีจ่ะไมเกิดขึ้น นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา 9) การที่เกณฑฯ มีรายละเอียดเพื่อการกํากับมาตรฐาน
การผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดบัดตั้งแตกระบวนการผลิต สงผลใหสถาบันตื่นตัวในการวาง
แผนการดําเนินงานของสถาบันใหมีมาตรฐานสูงขึ้น และ 10) การที่กระบวนการพัฒนาเกณฑฯ กอน
ประกาศใชใหทุกสถาบันที่เปดดําเนินการอยูกอนและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมอยางตอเนื่องสงผล
ใหสถาบันมีการวางแผนเตรียมตัวใหมีคุณสมบัติตามเกณฑฯ เพื่อรับการประเมิน อาทิ 11) การที่
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรมีรายละเอียดชัดเจน ทําใหสถาบันมีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดทําหลักสูตร
ใหสอดคลองกับมาตรฐานที่สภากายภาพบําบัดกําหนด และ 12) การที่เกณฑฯ กําหนดเวลายื่นขอ
ความเห็นชอบหลักสูตรและขอรับรองสถาบันเพื่อการรับรองปริญญาฯ ของสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหม โดยสัมพันธกับวันที่เปดรับนักศึกษาใหมในหลักสูตรนั้นอยางชัดเจน (180 วัน) สงผล
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ใหมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนสําหรับการวางแผนการยื่นของรับรองปริญญาฯ ของสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหม อีกทั้ง 13) เนื่องจากการขอความเห็นชอบหลักสูตรดําเนินการกอนใชหลักสูตร ดังนั้น
การที่ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรมีได 3 รูปแบบ ไดแก เห็นชอบ ไมเห็นชอบโดยมี
เงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตร และไมเห็นชอบ ทําใหสถาบันสามารถปรับปรุง 
แกไข หลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานที่สภากายภาพบําบัดแจงจากผลการพิจารณาใหความเห็นชอบ
หลักสูตรได แต 14) การที่ผลการพิจารณาใหการรับรองสถาบัน มีได 3 รูปแบบ คือ รับรอง ไมรับรอง
โดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการแกไข ปรับปรุง ภายในระยะเวลาที่กําหนด และไมรับรอง โดยการไม
รับรองโดยมีเงื่อนไขฯ และการไมรับรองนั้น สถาบันตองงดรับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไปจนกวา
สภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง สงผลใหการวางแผนการดําเนินงานของสถาบันเพื่อตออายุการ
รับรองปริญญาฯ ขาดแนวทางที่ชัดเจน และ 15) การที่ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร
แบบไมเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตร กําหนดใหสถาบันเสนอขอ
ความเห็นชอบใหมไดภายใน 90 วัน อาจทําใหสถาบันไมสามารถดําเนินการไดทัน เนื่องจากการแกไข
หลักสูตรที่ผานการพิจารณาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยแลวตองเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ใหมซึ่งมีหลายขั้นตอน และแตละขั้นตอนตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ทั้งนี้ 19) การที่เกณฑมี
การกําหนดใหมีการตรวจเยี่ยมและติดตามผลดําเนินการของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองแลว 
สงผลใหสถาบันตองวางแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑฯ อยางตอเนื่อง แต 16) การประกาศ
เกณฑฯ และมีผลบังคับใชนั้น สงผลใหในชวงตนที่เกณฑฯ มีผลบังคับใช สถาบันมีความยุงยากในการ
บริหารงบประมาณเพื่อใชจายหรือลงทุนใหสถาบันมีคุณสมบัติและการดําเนินงานตามที่เกณฑฯ 
กําหนด เพราะการบริหารจัดการงบประมาณตองมีการวางแผนลวงหนา นอกจากนี้ 17) เกณฑฯ และ
กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑฯ มีอิทธิผลใหสถาบันตองพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร
เกี่ยวกับการดําเนินงานสถาบันใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 18) การที่เกณฑฯ กําหนดองคประกอบการ
จัดการเรียนการสอนเปนเกณฑเพื่อการพัฒนาทุกขอนั้น สงผลใหสถาบันตองพัฒนาระบบการจัดเก็บ
เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ แต 19) การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบัน
ควรมีการจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบัน มีการตรวจสอบการใช
งบประมาณอยางสม่ําเสมอ มีการนําขอมูลทางการเงินไปวิเคราะหประเมินผลและใชในการวางแผน
และตัดสินใจนั้น สงผลใหสถาบันที่มีระบบการบริหารงบประมาณทั้งคณะหรือมหาวิทยาลัย ตองมี
ระบบรายงานการจัดสรร ตรวจสอบติดตามการใชงบประมาณแยกสําหรับสถาบัน แตไมมีผลทําให
การจัดสรรงบประมาณเปลี่ยนแปลง เนื่องจากระบบการจัดสรรงบประมาณมักเปนการบริหาร
งบประมาณทั้งคณะหรือทั้งมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามการศึกษาพบวา 20) การที่ไมมีการเผยแพรถึง
เหตุผลและหลักการคิดคํานวณที่มาของการกําหนดตัวเลขหรือสัดสวนตางๆ ที่ปรากฎในเกณฑฯ อาทิ 
จํานวนชั่วโมงสอนสูงสุดตอสัปดาหของอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน 
ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณบริหารของผูบริหารสถาบัน ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณสอน
ของผูบริหารสถาบัน อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ระยะเวลาขั้นต่ําของ
ประสบการณทางคลินิกหรือการปฏิบัติงานในสถานการณจริงของอาจารย สัดสวนจํานวนอาจารยตอ
นักศึกษาในการสอนปฏิบัติการ ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก หรือสัดสวนอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป เปนตน ทําใหสถาบันขาด
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ความเชื่อมั่นวาการบริหารสถาบันใหเปนไปตามเกณฑจะเปนทิศทางการพัฒนาสถาบันที่เหมาะสม
สอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ สงผลในเชิงเปนอุปสรรคตอการวางแผนกําหนดนโยบาย
ของสถาบัน และ 21) การที่เกณฑระบุใหสถาบันควรมีระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
ประกอบดวย ระบบขอมูลและสารสนเทศดานการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการแกสังคมนั้น ไมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบขอมูลและสารสนเทศของสถาบัน
ที่มีอยู เดิม เนื่องจากการใชระบบขอมูลและสารสนเทศของสถาบันมักเปนระบบเดียวกันกับ
มหาวิทยาลัยที่สังกัด ซึ่งเกณฑฯ นี้ไมสามารถสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาวิทยาลัยได
นั้น อาจเปนอิทธิพลของเกณฑฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได ซึ่งจะพบวาการบังคับใชเกณฑการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น ซึ่งประกาศโดยสภากายภาพบําบัดซึ่งเปนองคกรวิชาชีพ
ตามกฎหมายสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดของสหพันธ
กายภาพบําบัดโลก (WCPT) ซึ่งแนะนําวาการจัดการศึกษาเพื่อผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดควรมีการ
รับรองมาตรฐานของสถาบันที่จัดการศึกษา โดยหนวยงานตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ (World 
Confederation for Physical Therapy, 2017a) และสอดคลองกับการรับรองปริญญาในวิชาชีพดาน
สุขภาพอ่ืนของประเทศไทย ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกรรม เทคนิคการแพทย และพยาบาล ซึ่ง
กํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพดวยกลไกการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพโดยสภาของแตละวิชาชีพซ่ึงเปนองคกรวิชาชีพตามกําหมาย  (แพทยสภา, 2547, 
2555; ทันตแพทยสภา, 2555; สภาภสัชกรรม, 2556; สภาเทคนิคการแพทย, 2559; สภาการพยาบาล, 
2556) ทั้งนี้หากพิจารณาวาสถานการณการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดนี้เปนภาวะวิกฤติของการบริหารสถาบันการศึกษาที่ผูบริหารสถาบันตองรับมือ ซึ่ง 
Fitzpatrick K.R. and Rubin M.S. (1995: 21-33) รายงานวาการบริหารภาวะวิกฤตอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นเริ่มตนจากการเตรียมพรอมเพื่อรับกับปญหา โดยตองมีการคาดการณถึงวิกฤติที่
อาจจะเกิดข้ึนไดโดยใชขอมูลตางๆ แลวเตรียมวางแผนอยางดีไวลวงหนาเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตินั้น 
ซึ่งจะวิธีการนี้จะสามารถนําไปใชปองกันการเกิดวิกฤตได นั่นคือ หากสถาบันการศึกษามีการเตรียม
ความพรอม ศึกษาการพัฒนาการเกณฑโดยตลอดจะทราบ และวางแผนรับมือกับวิกฤติที่จะเกิดขึ้น
เมื่อเกณฑประกาศใช เพื่อไมใหเกิดปญหาไมผานการรับรองปริญญา ซึ่งการเตรียมความพรอม
ดังกลาวทําใหเกิดการพัฒนาการบริหารสถาบันการศึกษาอยางมากเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนด ทั้งนี้ อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท (2552: 8-18) รายงานวา ผูนําองคกรซึ่งก็คือผูบริหารสถาบัน
เปนบุคคลที่มีความสําคัญที่ตองมีกลยุทธในการบริหารภาวะวิกฤติที่ดี ซึ่งจะทําใหองคกรผานพน
วิกฤติ และหากมีกลยุทธในการบริหารภาวะวิกฤติที่ดี วิกฤติจะกลายเปนโอกาส ดังเชน หากสามารถ
บริหารจัดการใหสถาบันผานการตรวจประเมินเพื่อรับรองปริญญาได สถาบันก็จะไดรับความเชื่อถือ 
และเชื่อมั่นจากทุกภาคสวน 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา 22) การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันการศึกษาควรมี
สถานะเทียบเทาภาควิชาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนอยางนอยสงผลใหสถาบัน
สามารถบริหารจัดการสถาบันทุกๆ ดาน และพัฒนาสถาบันใหมีมาตรฐานสูงขึ้นได เนื่องจากผูบริหาร
สถาบันมีอํานาจในการตัดสินใจ วางแผน ดําเนินการเรื่องตางๆ และคณะหรือมหาวิทยาลัยให
ความสําคัญกับสถาบัน และยัง 23) สงผลใหสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม และสถาบันใหม (อายุไม
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เกิน 10 ป) ที่มีสถานะของสถาบันต่ํากวาเกณฑฯ มีการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสรางของคณะหรือ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหสถานะของสถาบันเปนไปตามเกณฑฯ อีกทั้ง 24) การที่เกณฑฯ กําหนด
สาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก ไดแก สาขาวิชากายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครงราง หรือสาขา
กายภาพบําบัดระบบประสาท หรือสาขากายภาพบําบัดระบบการไหลเวียนเลือดและการหายใจ หรือ
สาขากายภาพบําบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของในเด็ก สงผลกระตุนให
สถาบันมีการบริหารงานโดยแบงโครงสรางตามแขนงวิชา เพื่อเตรียมความพรอมใหสถาบันที่เปนสวน
หนึ่งของคณะสามารถพัฒนาสถาบันตอไปเปนคณะในอนาคตได ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย ที่สถาบันตองมีสถานะเทียบเทาภาควิชา (สภาเทคนิคการแพทย, 
2559) แตกตางจากวิชาชีพแพทยและพยาบาลที่สถาบันตองมีสถานะเทียบเทาคณะ (แพทยสภา, 
2547, 2555; สภาการพยาบาล, 2556) อยางไรก็ตามแนวทางของ WCPT 2011 ไมไดระบุวาสถานะ
ของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดจะตองเปนระดับใดเนื่องจากแตละประเทศ
มีความแตกตางกัน (World Confederation for Physical Therapy, 2017a) แตก็กําหนดวาตอง
เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน (World Confederation for Physical Therapy, 2017b) อยางไรก็
ตามอาจไมสอดคลองกับทิศทางการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบัน โดยเฉพาะเหตุผลดานการ
บริหารงบประมาณ ซึ่งการศึกษาของ บุญเสริม วีสกุล และคณะ (2546: ก-ฌ) เรื่อง แนวทางการ
จัดระบบงบประมาณและการลงทุนเพื่ออุดมศึกษา รายงานวา ในตางประเทศรัฐมีแนวโนมการ
อุดหนุนลดลง ใหสถาบันอุดมศึกษาพึ่งตนเองมากขึ้น โดยมีขอเสนอแนะใหประเทศไทยเปลี่ยนลําดับ
ความสําคัญของการใชงบประมาณแผนดิน โดยชะลอการสรางวิทยาเขตและสรางมหาวิทยาลัยใหม
ลดงบประมาณกอสรางอาคาร และใชผันงบประมาณเพื่อนํามาสรางอาจารยและสรางวิชาการแทน 
ดังนั้นดวยเหตุผลดานงบประมาณการจัดตั้งคณะจึงอาจมีความเปนไปไดนอย 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา 25) การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูสอนตองมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันมีการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอนไดสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากผูบริหาร
จัดการหลักสูตร และผูสอนมีพื้นฐานการเปนนักวิชาชีพกายภาพบําบัด เชนเดียวกับผลผลิตของ
หลักสูตร และ 26) การที่เกณฑฯ กําหนดใหผูบริหารสถาบันตองเปนนักกายภาพบําบัดและตองมี
ประสบการณสอนวิชาชีพกายภาพบําบัดมาแลวไมนอยกวา 3 ป สงผลใหสถาบันสามารถบริหารงาน
เพื่อการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดใหมีมาตรฐานตามที่สภากายภาพบําบัดกําหนดไดดี เนื่องจาก
ผูบริหารสถาบันมีความเขาใจในลักษณะจําเพาะของวิชาชีพ แต 27) การที่เกณฑกําหนดใหผูบริหาร
สถาบันตองมีประสบการณดานการบริหารในสถาบันการศึกษามาแลวไมนอยกวา 3 ป สงผลให
สถาบันใหม (อายุไมเกิน 10 ป) และสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม ขาดแคลนผูมีคุณสมบัติเปน
ผูบริหารสถาบัน ซึ่ง 28) การที่เกณฑฯ กําหนดคุณสมบัติของผูบริหารสถาบันอยางชัดเจน สงผลให
สถาบันใหม (อายุไมเกิน 10 ป) และสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมตองมีระบบการสรรหาหรือเตรียม
พัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบัน อยางไรก็ตามผลการศึกษาพบวา 29) การที่เกณฑฯ 
ไมกําหนดคุณสมบัติของผูบริหารใหตองมีความรูดานการบริหารการศึกษาซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําให
สามารถบริหารสถาบันใหมีประสิทธิภาพ เชน ผานการฝกอบรม หรือมีวุฒิการศึกษาทางดานการ
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บริหารการศึกษา อาจสงผลใหมีผูบริหารสถาบันที่ไมมีความรูดานการศึกษา/การบริหารการศึกษา
และบริหารสถาบันไดมีประสิทธิภาพไมเต็มท่ี อาจเปนอิทธิพลของเกณฑฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได 
นอกจากนี้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูรับผิดชอบการบริหารหลักสูตรและผูสอนยังพบวา 30) การที่
เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผู สอนตองมี ใบประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดนั้น อาจารยตองมีการศึกษาตอเนื่องดานกายภาพบําบัดเพื่อตออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลดีตอการเรียนการสอนดวยความรูที่เปนปจจุบันและทันสมัย 
อยางไรก็ตามสถาบันควรมีระบบกํากับติดตามใหอาจารยนําผลการฝกอบรมหรือการศึกษาตอเนื่อง
นั้นมาใชในการปฏิบัติงาน และ 30) การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนตองมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันควรมีระบบกํากับติดตามการศึกษา
ตอเนื่องและการดําเนินการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของอาจารย และ 32) 
สงผลใหสถาบันควรจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเพื่อใหอาจารยสามารถเขารวมอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเองไดครอบคลุมทั้งดานวิชาชีพกายภาพบําบัด และดานอื่น อาทิ การเรียนการสอน และการวิจัย 
นอกจากนี้ 33) การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน
ทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไม
นอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน สงผลใหสถาบันบริหารจัดการหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดไดมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผูดําเนินการ
หลักสูตรและผูสอนเปนนักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เคยปฏิบัติงานในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดเชนเดียวกับผลผลิตที่ตองการผลิต 34) แตการที่เกณฑฯ ไมกําหนดวิธีการนับ
ระยะเวลาของประสบการณที่ชัดเจน เชน ระยะเวลาเริ่มตนถึงสิ้นสุด ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตอวัน 
รูปแบบการปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือบางเวลา หรือความถี่ในการปฏิบัติงาน อาจไมสงผลดานบวก
อยางเต็มที่ตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทางดานกายภาพบําบัด นอกจากนี้
35) การที่ เกณฑกําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตน
เปนผูสอนนั้น สงผลใหสถาบันมีทิศทางในการกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาดานบุคลากรที่
ชัดเจนตามทิศทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ อีกทั้ง 36) สงผลใหสถาบันตองมีระบบบริหารจัดการ 
และกํากับติดตามใหอาจารยไดพัฒนาความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพในสาขาที่ตนเปนผูสอน และ 37)  
สงผลใหสถาบันอาจพัฒนาการบูรณาการการบริหารงานบุคคลใหอาจารยมีคุณสมบัติตามเกณฑเขา
กับการใหบริการวิชาการของสถาบัน โดยเฉพาะคลินิกกายภาพบําบัด หรือกายภาพบําบัดชุมชนได 
แต 38) การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตน
เปนผูสอน ไดแก สาขาวิชากายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครงราง หรือสาขากายภาพบําบัด
ระบบประสาท หรือสาขากายภาพบําบัดระบบการไหลเวียนเลือดและการหายใจ หรือสาขา
กายภาพบําบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของในเด็ก สงผลจํากัดการพัฒนา
วิชาชีพกายภาพบําบัดดานอื่นๆ ของสถาบัน อาทิ ผูสูงอายุ กายภาพบําบัดชุมชน การยศาสตร 
กายภาพบําบัดทางการกีฬา เปนตน อยางไรก็ตามผลการศึกษาพบวา 39) การที่เกณฑฯ กําหนดให
อาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานใน
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สถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน สงผลใหอาจารยถูก
จํากัดการพัฒนาทักษะวิชาชีพดานอื่นๆ อาทิ ผูสูงอายุ กายภาพบําบัดชุมชน การยศาสตร 
กายภาพบําบัดทางการกีฬา เปนตน อาจเปนอิทธิพลของเกณฑฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได 
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา 40) การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร
และอาจารยผูสอนอาจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกทางดานกายภาพบําบัด สงผลให
สถาบันมีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนไดสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
กายภาพบําบัด เนื่องจากผูบริหารหลักสูตรและผูสอนมีการศึกษาระดับหลังปริญญาดานวิชาชีพ
กายภาพบําบัดโดยตรง แต 41) การที่เกณฑฯ ไมอนุโลมใหสถาบันมีอาจารยผูสอนที่มีใบประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่วุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาโทหรือเอกไดนั้น สงผลดานลบตอการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากวิชาชีพกายภาพบําบัดเปนวิชาชีพที่ตองฝก
ปฏิบัติ ซึ่งการมีผูสอนท่ีมีทักษะและประสบการณดานคลินิกหรือการปฏิบัติงานในสถานการณจริงสูง
จะเปนผลดีตอการจัดการจัดการเรียนการสอนทางดานกายภาพบําบัด อยางไรก็ตามผูมีทักษะและ
ประสบการณดังกลาวอาจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด (ปริญญาตรี) เทานั้น 
และ 42) การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีสัดสวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรที่วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 20 สงผลใหอาจารยประจําจะไดรับการพัฒนาเพื่อใหไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งจะทําใหจัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 
44) สงผลใหสถาบันสามารถวางแผนการพัฒนาอาจารยระดับปริญญาเอกหรือการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการไดชัดเจนยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามผลการศึกษายังพบวา 45) การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควร
มีสัดสวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผูที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 สงผลใหสถาบันอาจมีอาจารย
ที่มีความเชี่ยวชาญดานวิชาการและการวิจัยมากขึ้นแตมีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานคลินิกนอยลง 
อาจเปนอิทธิพลของเกณฑฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา 46) การที่
เกณฑฯ ไมกําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรตองมีความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษาและ
การบริหารจัดการหลักสูตรซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ 
เชน อาจารยตองผานการอบรมหรือมีวุฒิการศึกษาดานหลักการศึกษาหรือการบริหารจัดการ
หลักสูตรนั้น สงผลใหสถาบันไมสามารถบริหารจัดการหลักสูตรไหมีประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่ และ 
47) การที่เกณฑฯ ไมกําหนดใหอาจารยผูสอนตองมีความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษา การสอน หรือการ
ประเมินผล ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เชน อาจารยตอง
ผานการอบรมหรือมีวุฒิการศึกษาดานการสอนหรือการประเมินผลนั้น สงผลใหสถาบันไมสามารถจัด
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่ อีกทั้ง 48) การที่เกณฑฯ 
กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรทุกคนตองมีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษา
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตกรณี) แตไมจําเพาะวาตองเปนประสบการณสอนหลักสูตร
กายภาพบําบัดเทานั้น ไมสงผลดานบวกตอการบริหารหลักสูตรกายภาพบําบัดใหสอดคลองกับการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากการสอนในระดับปริญญาวิชาชีพมีความจําเพาะตอ
วิชาชีพนั้นๆ รวมทั้ง 49) การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร  ที่มี
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ประสบการณการเปนอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกายภาพบําบัดนั้น 
อาจไมสงผลดีตอการบริหารหลักสูตรกายภาพบําบัดใหสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
เนื่องจากการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพนั้นมีความจําเพาะตอวิชาชีพนั้นๆ และ 50) การที่
เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 
1 ป หรือ 2 ป  (แลวแตวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก) อยางไรก็ตามอาจไมใช
ประสบการณสอนระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดก็ได อาจไมเปนผลดีตอการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนเนื่องจาก การสอนระดับปริญญาวิชาชีพนั้นมีความจําเพาะกับแตละ
วิชาชีพ เปนอิทธิพลของเกณฑฯ ที่อาจจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได และผลการศึกษายังพบวา 51) การที่
เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 
1 ป หรือ 2 ป (แลวแตวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก) สงผลใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารย
จํากัดตองมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อมอบหมายภาระงานสอนที่เหมาะสมกับ
คุณสมบัติของอาจารยแตละคน และ 52) การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมี
ประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทหรือเอก)  สงผลใหสถาบันที่อยูในระยะเพิ่มอัตรากําลังอาจารยผูสอน และสถาบันที่มีอัตรา
การเขา-ออกงานของอาจารยสูง และสถาบันใหมที่จะเปดดําเนินการ ตองมีระบบการวางแผนพัฒนา
อาจารยผูสอนท่ีไมมีประสบการณสอน ใหมีประสบการณสอนตามทีเ่กณฑฯ กําหนด อยางไรก็ตามผล
การศึกษาพบวา 53) การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแตละรายวิชาหรือ
ในหลักสูตร อาจสงผลใหบางสถาบันไมเพ่ิมอาจารยประจําใหเพียงพอ เนื่องจากการจางอาจารยพิเศษ
มีตนทุนต่ํากวา จึงสงผลเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และ 54) การที่
เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแตละรายวิชาหรือในหลักสูตร อาจสงผลให
บางสถาบันใชอาจารยพิเศษเปนผูสอนหลักในรายวิชาดานวิชาชีพซึ่งผูสอนควรเปนอาจารยประจํา
เพื่อสามารถใหคําปรึกษานอกชั้นเรียนหรือใหการสอนเสริมไดนั้น จึงสงผลเปนอุปสรรคตอการจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และ 55) การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษ
ในแตละรายวิชาหรือในหลักสูตร สงผลใหสถาบันที่อัตรากําลังอาจารยไมเพียงพอสามารถ สามารถ
จางอาจารยพิเศษแทนอาจารยประจําได ทั้งนี้เพื่อลดงบประมาณรายจายดานอาจารย และ 56) การ
ที่เกณฑฯ ไมกําหนดคุณสมบัติของอาจารยพิเศษ สงผลใหสถาบันที่อัตรากําลังอาจารยไมเพียงพอ
สามารถใชอาจารยพิเศษเพื่อแกปญหาอาจารยไมเพียงพอได เปนอิทธิพลของเกณฑฯ ที่อาจสงผลตอ
การบริหารสถาบันหรือไมก็ได จะพบวาเกณฑสวนใหญเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริหารหลักสูตร
อาจารยผูสอน และอาจารยทางคลินิกนั้นสวนใหญสอดสอดคลองกับแนวทางของ  WCPT 2011 แต
ก็มีบางสวนทีแ่ตกตาง โดยแนวทางของ WCPT 2011 ระบุใหประธานหลักสูตรและผูบริหารหลักสูตร
ตองเปนนักกายภาพบําบัด และควรจะจบการศึกษาหรือผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ตองมีความเชี่ยวชาญในสาขาท่ีตนเปนผูสอน และตองเคยปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษามากอน โดย
ไมจําเปนตองมีประสบการณคลินิกกายภาพบําบัดก็ได แตตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเชนกัน 
โดยทั้งผูบริหารหลักสูตรและอาจารยทางคลินิกตองเปนนักกายภาพบําบัดเทานั้น ขณะที่อาจารย
ผูสอนอาจไมใชนักกายภาพบําบัดก็ไดหากสอนในสาขาที่เกี่ยวของ ขณะที่เกณฑการรับรองปริญญานี้
อาจารยผูสอนทุกคนตองเปนผูมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเทานั้น ดานการฝกปฏิบัติทาง
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คลินิกนั้น WCPT 2011 ระบุใหผูบริหารหลักสูตรและอาจารยผูสอนควรมีการฝกปฏิบัติทางคลินิก
อยางตอเนื่องหากเปนไปได โดยอาจารยทางคลินิกนั้นจําเปนตองมีการฝกปฏิบัติทางคลินิกอยาง
ตอเนื่อง ขณะที่เกณฑการรับรองปริญญานี้กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูสอนตองมีประสบการณทางคลินิกโดยไมไดระบุความตอเนื่องของการปฏิบัติทางคลินิก 
นอกจากนี้เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในสาขาที่รับผิดชอบในหลักสูตรนั้น แนวทางของ WCPT 2011 
ระบุใหผูบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยทางคลินิกตองมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่
รับผิดชอบในหลักสูตร โดยอาจารยทางคลินิกตองมีประสบการณในสาขานั้นอยางนอย 1 ป ซึ่งเกณฑ
การรับรองปริญญาฯ นี้ก็เปนในแนวทางเดียวกันคือผูสอนตองมีประสบการณทางคลินิกในสาขา
กายภาพบําบัดที่ตนเปนผูสอน แตสําหรับอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกนั้นกําหนดให
มีประสบการณทางคลินิกอยางนอย 2 ปแตไมไดระบุสาขา ทั้งนี้เนื่องจากไมไดมีการกําหนดสาขาที่
อาจารยทางคลินิกรับผิดชอบในหลักสูตร นอกจากนี้แนวทางของ WCPT 2011 นั้นระบุให
ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยทางคลินิกตองมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง
เกณฑการรับรองปริญญาฯ นี้ไมมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับประเด็นดังกลาว (World Confederation for 
Physical Therapy, 2017)  

เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของไทยกําหนดใหผูบริหาร
สถาบันการศึกษาตองมีประสบการณบริหารในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการศึกษาของ Lopopolo R.B., 
Schafer D.S. and Nosse L.J. (2004) รายงานวานักกายภาพบําบัดจบใหมนั้นมีทักษะภาวะผูนํา 
การบริหาร การจัดการ และความเปนมืออาชีพ ถึงรอยละ 71 แมวาเปนทักษะการบริหารจัดการทาง
คลินิก แตเมื่อพิจารณาองคประกอบของทักษะเหลานั้นที่นักกายภาพบําบัดจบใหมมี ไดแก การ
สื่อสาร ทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพ การเปนตัวแทนและการออกคําสั่ง การจัดการกับความเครียด 
การเรียกเก็บคาเสียหายตามการคุมครอง การบริการจัดการเวลา และการคนหาบริษัทที่บริการ
ทางดานสุขภาพ จะพบวาเปนทักษะที่จําเปนและมีประโยชนตอการบริหารสถาบันการศึกษาเชนกัน 
ดั งนั้ น เมื่ อผนวกกับประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษาและประสบการณบริหาร ใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือการฝกอบรมเพิ่มเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หรือการบริหารการศึกษา อาจ
เพียงพอตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด  อยางไรก็ตาม
การศึกษาดังกลาว ทําการศึกษาในนักกายภาพบําบัดจบใหมในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการจัดการเรียน
การสอนกายภาพบําบัดแตกตางกับประเทศไทย อาจเปนไปไดวา นักกายภาพบําบัดจบใหมใน
ประเทศไทยอาจมีทักษะขางตนแตกตางออกไป 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา 57) การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอน
ของอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองไมเกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงาน
จริงตอสัปดาหนั้น สงผลใหสถาบันตองมีการมอบหมายภาระงานสอน กํากับติดตาม และควบคุม
ภาระงานสอนของอาจารยอยางมีระบบและกลไก และ 58) สงผลใหสถาบันที่มีอาจารยไมเพียงพอ
ตองเพิ่มจํานวนอาจารย ซึ่งสงผลเพิ่มงบประมาณรายจายดานบุคลากรของสถาบัน ดังนั้นสถาบันจึง
ตองมีการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ 59) การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควร
มีแผนและงบประมาณใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาทุกปงบประมาณ สงผล
ใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีความรูที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรและการ
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จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ แตสถาบันควรมีระบบกํากับติดตามการนําผลการรับการ
พัฒนาทุกปไปใชในการปฏิบัติงาน 60) การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรจัดใหอาจารยผูฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงไดรับการพัฒนาความรูที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางนอยปละ 1 ครั้ง สงผลใหสถาบันไดพัฒนาอาจารยผูฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกใหมีมาตรฐานตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่สถาบันกําหนด แต 61) การที่
เกณฑฯ ไมกําหนดใหสถาบันตองจัดใหอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝก
ปฏิบัติงานในสถานการณจริงไดรับการเตรียมความพรอมหรือพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับการสอน 
หรือการประเมินผล อาจไมสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
อยางเต็มที่ และ 62) การที่เกณฑฯ ไมไดกําหนดรูปแบบของการพัฒนาความรูใหกับอาจารยผูควบคุม
การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่สถาบันควร
ดําเนินการ สงผลใหสถาบันสามารถบูรณาการการพัฒนาความรูใหกับอาจารยผูควบคุมการฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงเขากับการบริการ
วิชาการของสถาบันทั้งรูปแบบของ USR (ใหเปลา) และการสรางรายไดใหกับสถาบันได ขณะที่ 63) 
การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝก
ปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่สถาบันควรจัดใหมีการพัฒนาความรู ดังนั้นอาจารยฯ บางสวนของ
สถาบันอาจไมไดรับการพัฒนา ซึ่งไมสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เปน
อิทธิพลของเกณฑฯ ที่อาจสงผลตอการบริหารสถาบันหรือไมก็ได นอกจากนี้พบวา 64) การที่เกณฑฯ 
กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวน
นักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรู เฉพาะดาน
กายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการที่มีคุณภาพตามมาตฐาน 
เนื่องจากรายวิชาปฏิบัติของหลักสูตรกายภาพบําบัดตองการผลลัพธคือนักศึกษาปฏิบัติไดจริง ดังนั้น
จึงตองการจํานวนอาจารยผูสอนปฏิบัติที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาในชั้นเรียน เพื่อใหนักศึกษา
เรียนรูและปฏิบัติไดภายในกําหนดเวลาของรายวิชาในหลักสูตร และ 65) ทําใหสถาบันที่มีจํานวน
อาจารยจํากัด ตองมีการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพสูง เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ (ซึ่งเปนรายวิชาสวนใหญของ
หลักสูตร) ใหเปนไปตามเกณฑฯ ภายใตขอจํากัดของจํานวนอาจารย อยางไรก็ตามผลการศึกษาพบวา 
66) การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอน
ภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรู
เฉพาะดานกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัด อาจารยแตละคนตองสอนหลาย
วิชาซึ่งอาจไมจําเพาะกับสาขาที่เชี่ยวชาญ ทําใหการสอนขาดประสิทธิภาพ เปนอิทธิพลของเกณฑฯ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได จะพบวาการเกณฑการรับรองปริญญาฯ นี้สงผลตอการบริหารงานบุคคล
เปนอยางมาก โดยหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลของ Werner S., Schuler R.S. and Jackson 
S.E. (2012) นั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิผลของแตละองคการก็มีความแตกตางกันใน
รายละเอียด อยางไรก็ตามการบริหารทรัพยากรมนุษย จะประกอบดวยหนาที่ 3 ดานที่สําคัญ คือ 1) 
การจัดคน (staffing) ซึ่งตองมีการการวางแผนทรัพยากรมนุษย ใหมีความสอดคลองระหวางแผนกล
ยุทธองคการกับแผนกลยุทธทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน เพื่อสรางความเขาใจและพัฒนา
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สมรรถนะของพนักงานในการทํางานเพื่อใหไดศักยภาพอยางเต็มที่ การสรรหาและการบํารุงรักษา 
เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน การคัดเลือก (selection) เพื่อใหไดพนักงานที่มีความสามารถ
ตรงกับความตองการขององคกร 2) การพัฒนาและสรางประสิทธิผล ไดแก การฝกอบรมและพัฒนา 
และการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ 3) เกี่ยวกับคาตอบแทน ไดแก การจายคาตอบแทน และการ
จายตามความสามารถ ซึ่งหากพิจารณาจะพบวาเกณฑการรับรองปริญญาฯ นี้สงผลตอการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยทั้ง 3 ดาน โดยอาจสงผลตอดานการจัดคนและดานการพัฒนาและสรางประสิทธิผล
โดยตรง สําหรับดานคาตอบแทนนั้นขึ้นอยูกับกลยุทธการบริหารของผูบริหารสถาบันที่จะนําไปปรับ
ได เชน การกําหนดคาตอบแทนสําหรับผูที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ หรือการเลื่อนขั้นคาตอบแทน 
เปนตน อีกดานหนึ่งผูบริหารสถาบันสามารถนําหลักการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อการบริหารงาน
งานบุคคลของสถาบันใหเปนไปตามที่เกณฑกําหนด ตลอดจนใหองคกรประสบความสําเร็จได ซึ่ง 
ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน (2557: 845-862) รายงานวา มนุษยเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งใน
องคการตางๆ และเปนปจจัยสําคัญในการบริหารองคการไปสูความสําเร็จขององคการนั้นๆ 
นอกจากนี้องคการทางดานการศึกษามีภารกิจสําคัญอยางยิ่งคือ การพัฒนาคน การบริหารทรัพยากร
มนุษยจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคการศึกษา ทั้งนี้หนาที่ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยทางการศึกษาประกอบดวย การสรรหาและการคัดเลือก การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน รางวัลและผลตอบแทน การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย อยางไรก็ตามแมวา
เกณฑดังกลาวจะสงผลตอภาระงานของอาจารย และอาจตองการจํานวนอาจารยเพิ่ม แตเกณฑ
ดังกลาวจะสงผลดานสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และอาจไมจําเปนตองเพิ่ม
อาจารย หากนําการสอนแบบเปนทีม (team teaching) มาใชในการบริหารจัดการ ดังการศึกษาของ 
Chandra, A., Sottile, J.M. (2005: 55-68) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง การตรวจสอบการสอนแบบทีม 
(team-teaching) ในหลักสูตรการบริหารการดูแลสุขภาพ: มุมมองนักศึกษา คณาจารยและการ
บริหาร รายงานวา ในชวงไมกี่ปมานี้การสอนแบบเปนทีม (team teaching) เปนวิธีการสอนที่ไดรับ
ความสนใจและนิยมนําไปใชในสถาบันการศึกษา ซึ่งการศึกษานี้ระบุวาการสอนแบบเปนทีมดูเหมือน
จะใชอาจารยหลายคนในการสอน ทําใหใชทรัพยากรบุคคลมาก แตในความเปนจริงแลวการสอนแบบ
เปนทีมกลับทําใหอาจารยสอนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาในการเตรียมการสอนได และ
นักศึกษาไดรับความรูที่หลากหลายมุมมอง แมบางครั้งจะทําใหเกิดความสับสนในเนื้อหาบาง แต
สามารถแกไขไดดวยการประชุมเตรียมการสอน นอกจากนี้พบวาการสอนแบบเปนทีมทําใหอาจารย
ไดแลกเปลี่ยนความรูหลากหลายกับทีมอีกดวย อยางไรก็ตามการเรียนการสอนรายวิชาในกลุมวิชา
ความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัด แมสวนใหญเนนใหนักศึกษาปฏิบัติไดจริง แตรูปแบบการสอนบาง
รูปแบบอาจไมจําเปนตองมีอาจารยตามสัดสวนที่เกณฑกําหนด เชน active learning ซึ่ง นวพร ชลา
รักษ (2558: 64-71) ไดเสนอวา สําหรับศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนตองตองมุงใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู การปฏิบัติ และการสรางแรงบันดาลใจไปพรอมกัน ซึ่งผูสอนตองปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอน ไมใชวิธีการ passive teaching อีกตอไป ตองเนนใหผูเรียนไดฝกการเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติและการแสวงหาความรูดวยตนเอง (active Learning) โดยผูสอนทําหนาที่เปนผูกระตุนใหเกิด
การเรียนรูที่ตองการ โดยตองสรางกิจกรรม ออกแบบการเรียนที่เหมาะสมเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติและแสวงหาความรูดวยตนเอง ซึ่งผูสอนในศตวรรษนี้ตองมีการเรียนรูตลอดเวลาไปพรอมๆ กับ
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ผูเรียนดวย ดังนั้นจํานวนอาจารยผูสอนอาจขึ้นอยูกับกิจกรรมที่กําหนดขึ้น บางกิจกรรมอาจไม
จําเปนตองมีอาจารยจํานวนตามสัดสวน แตก็สามารถทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมาย
ของรายวิชาได 

นอกจากนี้พบวา 67) การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมีและควร
จัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันมีแนวทางการวางแผนเพื่อพัฒนาทรัพยากรที่เปน
ปจจัยเกื้อหนุนการจัดการศึกษาไดอยางชัดเจน และ 68) สงผลใหสถาบันใชเปนเหตุผลในการขอ
อนุมัติงบประมาณได และ 69) สงผลใหสถาบันสามารถวางแผนงบประมาณในการจัดซื้อ บํารุงรักษา 
หรือจัดหาทดแทน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน 70) การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่
สถาบันตองจัดใหมีและควรจัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมมี
แนวทางการจัดหาปจจัยเกื้อหนุนที่ชัดเจน และสามารถคํานวณงบประมาณเพื่อการลงทุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจน 71) การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันตองมีบุคคลากรสายสนับสนุน
ดานวิชาการและการศึกษาประจําหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางนอย 
1 คนที่รับผิดชอบดานบริหารจัดการและการดําเนินงานของหลักสูตร สงผลใหสถาบันจัดการเรียน
การสอนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีบุคคลากรที่ชวยในการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน แต 72) การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันตองมีบุคคลากรสายสนับสนุนดาน
วิชาการและการศึกษา โดยไมกําหนดสัดสวนกับจํานวนนิสิตอาจไมสงผลใหสถาบันการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพได เนื่องจากแตละสถาบันมีจํานวนนักศึกษาแตกตาง
กัน ความจําเปนของการมีบุคคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการและการศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอนจึงแตกตางกัน อยางไรก็ตามการศึกษานี้พบวา 73) การที่เกณฑฯ ไมกําหนดจํานวนนักศึกษาขั้น
ต่ําที่สถาบันตองมีบุคคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการและการศึกษา สงผลเพิ่มงบประมาณรายจาย
ตอสถาบันที่มีจํานวนนักศึกษานอย ซึ่งสามารถใชบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการและการศึกษา
รวมกันกับสาขาวิชาอื่นได เปนอิทธิพลของเกณฑฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได ทั้งนี้การกําหนดเกณฑ
เกี่ยวกับปจจัยเกื้อหนุน และบุคลากรสายสนับสนุนนั้นสอดคลองกับแนวทางของการรับรองปริญญา
ในวิชาชีพแพทย (แพทยสภา, 2547 , 2555) เทคนิคการแพทย (สภาเทคนิคการแพทย, 2559) และ
พยาบาล (สภาการพยาบาล, 2556) ในประเทศไทย และสอดคลองกับแนวทางของ WCPT 2011 
(World Confederation for Physical Therapy, 2017) ซึ่งมีการกําหนดปจจัยเกื้อหนุนตางๆ ที่
สถาบันควรมี รวมถึงบุคคลกรสายสนุนเชนกัน แตแตกตางกันในรายละเอียดที่จําเพาะกับแตละ
วิชาชีพ อยางไรก็ตามการมีปจจัยเกื้อหนุนรวมทั้งสายสนับสนุนที่เพียงพอนั้น เปนปจจัยสําคัญที่เพิ่ม
ตนทุนการดําเนินงานของสถาบัน แตทั้งนี้ก็เพื่อการจัดการเรียนการที่มีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน แม
จะทําใหงบประมาณรายจายเพิ่มสูงขึ้นแตสถาบันตองบริหารจัดการใหไดเพื่อมาตรฐานคุณภาพของ
นักศึกษา ซึ่ง ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ (2554: 17-27) รายงานวา มหาวิทยาลัยไทยกําลังมีการ
ปรับเปลี่ยนไปสูรูปแบบธุรกิจการศึกษามากขึ้นโดยมีหลักการ privatization คือ แนวทางการแปร
สภาพมหาวิทยาลัยรัฐใหมีลักษณะของความเปนเอกชน ตองบริหารรายรับ-รายจายใหสมดุลเนื่องจาก
รัฐใหการสนับสนุนนอยลง ซึ่งตองมีการนําหลัก marketization มาใชทําใหมหาวิทยาลัยพัฒนาเขาสู
ระบบตลาดเสรี กระบวนการดังกลาวทําใหมหาวิทยาลัยกําลังตกอยูภายใตแรงกดดันของกระแสทุน
นิยมเชิงพาณิชยที่สงผลใหตองหารายไดเพ่ือเลี้ยงตัวเองใหอยูรอด อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยควรตอง
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ตระหนักหรือเพิ่มมิติที่เปนการจัดการมาตรฐานการเรียนการสอน (standardization) หรือคุณภาพ 
(quality) ใหสูงขึ้นดวย เพื่อใหสังคมมีความเชื่อถือในผลผลิตของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนวงจรของ 
marketization ดวย 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา 74) การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารย
ผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาหรือนักกายภาพบําบัดที่เปนบุคลากรของสถาบันนั้นหรืออาจารยพิเศษที่มี
คําสั่งแตงตั้งในการสอนฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณ
จริงตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาไมควรเกิน 1:6 นั้น สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถาณการณจริงไดมีประสิทธิภาพ และ 
75) การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูสอนไมเกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาห และอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ในการสอน
ปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันใชเปนเหตุผล
เพื่อขอเพิ่มอัตรากําลังอาจารยได นอกจากนี้พบวา76) การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการ
นิเทศงานการฝกงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงโดยอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรจากสถาบันนั้น สงผลใหสถาบันมีขอมูล
ปอนกลับเชิงลึกจากแหลงฝกเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ 
77) สงผลใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัดตองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถ
จัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งและนิเทศการฝกปฏิบัติงานไดภายใตขอจํากัดดานบุคลากร อยางไร
ก็ตามผลการศึกษาพบวา 78) การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจํา
หลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษานั้น สงผลใหสถาบันตองมีงบประมาณ
รายจายในการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้น เปนอิทธิพลของเกณฑฯ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นหรือไมก็ได ซึ่งการศึกษาของ Scully R.M. and Shepard K.E. (1983) รายงานวา
กระบวนการสอนทางคลินิกกายภาพบําบัด ประกอบดวย 2 องคประกอบ คือ องคประกอบดาน
สถานการณทางคลินิก (clinical teaching situation) ซึ่งเปนปจจัยดานองคกรและบุคคล สงผลตอ
ประเภท คุณภาพ และปริมาณของการเรียนรูของนักศึกษา และองคประกอบดานสื่อการสอนของ
อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงาน คือ กลยุทธที่ใชในการสอนใหนักศึกษามีทักษะวิชาชีพ ซึ่ง
หลักการพื้นฐานของการเรียนทางคลินิกและการเรียนในหองเรียนนั้นแตกตางกัน ดังนั้นการศึกษานี้
จึงยืนยันวานักศึกษาควรฝกในสถานการณจริง อยางไรก็ตามการศึกษาของ Ladyshewske R.K., 
Barrie S.C., and Drake V.M. (1998) พบวา การสอนทางคลินิกกายภาพบําบัดทั้งแบบทําการสอน
ทางคลินิกแกนักศึกษาอยางเดียว และสอนนักศึกษากายภาพบําบัดดวยและรับผิดชอบรักษาผูปวย
ดวย อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดใหการควบคุมการปฏิบัติงานของ
นักศึกษากายภาพบําบัดลดลง อยางไรก็ตามนักศึกษาและอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัด เห็นวา การสอนนักศึกษากายภาพบําบัดดวยและรับผิดชอบรักษาผูปวยดวย 
ทําใหประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักศึกษาดีกวา ดังนั้นการศึกษานี้จึงยืนยันวาการฝกใน
สถานการณจริงของนักศึกษากายภาพบําบัดควรมีอาจารยทางคลินิกควบคุมในสัดสวนที่เหมาะสม 
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แมวาการศึกษานี้จะพบวาการเรียนรูของนักศึกษาภายใตการสอนของอาจารยทางคลินิกจะดีกวา 
อยางไรก็ตามการสอนทางคลินิกโดยอาจารยผูสอน ซึ่งเกณฑการรับรองปริญญานี้กําหนดสัดสวน
อาจารยผูสอนตอนักศึกษาในการสอนทางคลินิก เทากับ 1:6 นั้น มักมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา
เชื่อมโยงเนื้อการเรียนจากหองเรียนสูการปฏิบัติได จากนั้นจึงใหนักศึกษาไดฝกทักษะวิชาชีพทาง
คลินิกกับอาจารยทางคลินิกตอไป อีกทั้งบริบทสถานการณการใหบริการกายภาพบําบัดในประเทศ
ไทยที่สัดสวนของนักกายภาพบําบัดตอผูรับบริการที่คอนขางมาก ดังนั้นอาจเปนปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการสอนทางคลินิกของอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกได ดังผลการศึกษา
ของ Triggs N.M. and Shepard K.F. (1996) ที่รายงานวาการเรียนทางคลินิกกายภาพบําบัดดวย
โมเดลสัดสวนนักศึกษาตออาจารย 2:1 เปนโมเดลที่สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาที่ดี อยางไรก็ตาม
มีปจจัยตางๆ ที่สามารถสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนดวยโมเดลนี้ได และมีปจจัยที่อาจลด
ประสิทธิภาพการเรียนดวยโมเดลนี้ไดเชนกัน  

นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา 79) การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษาตองไดแตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพกายภาพบําบัด 
สงผลใหสถาบันสามารถกําหนดแนวทางการประเมินผลชัดเจนตามมาตฐานที่สภากายภาพบําบัด
กําหนด และ 80) สงผลใหสถาบันตองมีระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
จัดการแผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเฉพาะรายและ 81) สงผลใหสถาบันตองพัฒนาระบบกํากับ
ติดตามนักศึกษาเฉพาะรายที่มีผลการเรียนต่ําในรายวิชาดังกลาวระหวางภาคการศึกษา และจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนแผนการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียน อยางไรก็ตามการศึกษานี้พบวา 82) 
การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุม
วิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลเพิ่มงบประมาณรายจายในการผลิตนักศึกษา
กายภาพบําบัดของสถาบัน เนื่องจากตองจัดการเรียนการสอนซ้ําใหกับนักศึกษาที่ไมผานเกณฑฯ 
ดังกลาว เปนอิทธิพลของเกณฑฯ ตอการบริหารสถาบันการศึกษาที่จะไมเกิดขึ้น และ 83) การที่
เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชา
ความรูเฉพาะดานวิชาชีพกายภาพบําบัด ทําใหอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาเพิ่มขึ้น และมี
นักศึกษาที่ไมสามารถเรียนตามแผนการศึกษาปกติที่กําหนดในหลักสูตรได (มีนักศึกษาตกคางแตละ
ชั้นป) สงผลตอการคาดการณการรับนักศึกษาใหมของสถาบัน เปนอิทธิพลของเกณฑฯ ตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได และพบวา 84) การที่เกณฑฯ กําหนดรายละเอียดของ
องคประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน โดยเปนเกณฑเพื่อการพัฒนาทุกขอนั้น สงผลให
สถาบันตองพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ 
Deming cycle (PDCA) โดยที่พบวา 85) การขอความเห็นชอบหลักสูตรจากสภากายภาพบําบัดตาม
เกณฑฯ นี้ สถาบันตองยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรลวงหนากอนถึงกําหนดการเปดรับนักศึกษาไม
นอยกวา 180 วัน โดยหลักสูตรตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยของสถาบันแลว 
อยางไรก็ตามโดยทั่วไประยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรจนไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยใชระยะเวลาประมาณ 1 ป ดังนั้นสถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลวจึงตองเริ่มดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรในชวงปที่ 4 ของการใชหลักสูตรซึ่งยังไมมีผลการประเมินเกี่ยวกับบัณฑิต สงผลให
การปรับปรุงหลักสูตรขาดมีประสิทธิภาพและไดหลักสูตรที่ไมทันสมัย และ 86) การที่เกณฑฯ กําหนด
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คุณสมบัติความรูพื้นฐานของผูเขารับการศึกษาเปนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยไมอนุโลม
ใหผูเขารับการศึกษาที่ความรูพื้นฐานเปนสายอื่นแตไดรับการปรับพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรเพิ่มเติมกอนเริ่มการศึกษาในหลักสูตรใหเขาศึกษาได สงผลจํากัดการเปดโอกาสของ
สถาบัน และจํากัดโอกาสการพัฒนานักศึกษาที่มีพื้นฐานดานศิลปะซึ่งเปนพื้นฐานที่สามารถสงเสริม
วิชาชีพกายภาพบําบัดไดอีกดานหนึ่ง เชน การออกแบบอุปกรณสําหรับผูปวย ศิลปะบําบัดสําหรับ
ผูปวย เปนตน เปนอิทธิพลของเกณฑฯ ที่อาจจะเกิดข้ึนหรือไมก็ได และ 87) การที่เกณฑฯ กําหนดให
หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา และไมเกิน 16 
ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา สงผลจํากัดการพัฒนาการศึกษารูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
(ไมกําหนดระยะเวลาในการศึกษา) เปนอิทธิพลของเกณฑฯ ที่จะไมเกิดขึ้น ซึ่งเกณฑนี้สอดคลองกับ
แนวทางของ WCPT2011 ที่แนะนําใหการศึกษาเพื่อผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดควรเปนการศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเปนเวลาอยางนอย 4 ป (World Confederation for Physical 
Therapy, 2017) อีกดานหนึ่งแมวารายงานการฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548–
2568 รายงานวากลุมผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุมอื่น ๆ ซึ่งในป พ.ศ. 2548 มีประชากรสูงอายุอยู 6 ลานคนเศษ (รอยละ 10) เมื่อถึงป พ.ศ. 
2578 จํานวนผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปน 16 ลานคน (รอยละ 25) เทากับเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทาตัวในเวลา
ราว ๆ 30 ป (มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม: 2549) ซึ่งอาจสงผลใหความ
ตองการบุคลากรทางดานกายภาพบําบัดเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากร
วัยเด็กก็ลดลงอยางมากทําใหจํานวนประชากรในวัยเรียนลดลงอยางตอเนื่องเชนกัน ซึ่งรายงานการ
ฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548–2568 รายงานวาจํานวนประชากรในวัยเรียน (อายุ 
6–21 ป) ลดลงอยางตอเนื่องจาก 16 ลานคนในป พ.ศ. 2548 เปน 11 ลานคนในป พ.ศ. 2578  
(มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม: 2549) เปนปจจัยที่อาจทําใหมีผูที่จะเขามา
เรียนในวิชาชีพกายภาพบําบัดลดลง ประกอบกับเกณฑการรับรองปริญญาฯ นี้โดยเฉพาะการ
กําหนดใหคุณสมบัติความรูพื้นฐานของผูเขารับการศึกษาตองเปนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวมทั้งนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะ
ดานวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น อาจสงผลตอจํานวนผูที่จะเขามาเรียนและสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในอนาคตได นอกจากนี้เกี่ยวกับรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดาน
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่นักศึกษาจะตองมีผลการเรียนไมต่ํากวา 2.00 นั้น การศึกษาของ Ingram D. 
(1997: 37-45) ซึ่งทําการศึกษาความคิดเห็นของประธานหลักสูตรกายภาพบําบัดตอองคประกอบ
ความรู (essential function) ที่นักกายภาพบําบัดพึงมี พบวา ประธานหลักสูตรสวนใหญให
ความสําคัญกับทักษะการสื่อสาร (communication skill) การปฏิบัติดวยความปลอดภัย 
(practicing in a safe) จรรยาบรรณและกฎหมาย (ethical, and legal manner) วาเปนทักษะที่
ตองมี และความสามารถดานการกายภาพบําบัดในผูปวยการเคลื่อนไหวบกพรอง (physical 
therapy needs of patients with movement dysfunction) ขอควรระวังที่เปนสากล 
(universal precautions) มีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับสูงมาก (95%-99%) ทักษะการรักษา
(Performance of treatment procedures) ความสามารถในการตรวจประเมิน (performance 
of assessment procedures) มีความคิดเห็นสอดคลองกันในระดับสูง (90%-95%) และมีความ
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คิดเห็นสอดคลองกันในระดับต่ํา เรื่อง ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร (scientific inquiry) ซึ่งก็
สอดคลองกับที่ เกณฑนี้กําหนด คือ ใหความสําคัญกับกลุมวิชาความรู เฉพาะดานวิชาชีพ
กายภาพบําบัด โดยความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรนั้นไมไดกําหนดวาตองไดแตมไมต่ํากวา 2.00 

  นอกจากนี้พบวา 88) การที่มีเกณฑฯ สําหรับสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม โดย
สถาบันตองไดรับการรับรองปริญญาฯ กอนที่จะประกาศรับสมัครนักศึกษาได สงผลใหมีแนวทางใน
การวางแผนเพื่อเปดดําเนนิการสถาบันใหมที่ชัดเจน อยางไรก็ตามประเด็น 89) การขอรับรองสถาบัน
ในครั้งแรก (กอนเปดรับนักศึกษาตามหลักสูตร) ของสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมนั้น มีเฉพาะ
เกณฑมาตรฐานสําคัญ โดยดานเครื่องมือหรืออุปกรณนั้นใหเสนอเพียงแผนในการจัดหาที่เหมาะสม 
สงผลใหสถาบันไมตองลงทุนจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณทั้งหมดไวลวงหนา และ 90) การขอรับรอง
สถาบันสําหรับปที่ 2-4 ของสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมนั้น รายละเอียดเกณฑการรับรองเปน
เชนเดียวกับเกณฑสําหรับสถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลว ยกเวนไมตองมีองคประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ตามกรอบเวลานั้นสถาบันตองใชผลการดําเนินการของปการศึกษาแรกที่เปด
ดําเนินการ ดังนั้นสถาบันจะไมมีผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาครบตามหลักสูตรรวมทั้ง
รายวิชาฝกปฏิบัติงาน ดังนั้นการขอรับรองในรอบนี้อาจไมสะทอนคุณภาพที่แทจริงของการการ
บริหารสถาบันตามเกณฑฯ แตสงผลเพิ่มคาใชจายในการขอรับรองสถาบัน อาทิ คาธรรมเนียมในการ
ขอรับรองแกสภากายภาพบําบัด และคาใชจายในการดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อรับการ
ประเมิน และ 91) การที่หลังจากสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมไดรับการรับรองสถาบันสําหรับปที่ 1 
ของการดําเนินงานเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ปแลวนั้น สถาบันตองขอรับรองสถาบันสําหรับปที่ 2-4 
ตอไปโดยใชผลการดําเนินการของปการศึกษาแรกที่เปดดําเนินการ ซึ่งในปการศึกษานั้นสถาบันตองมี
คุณสมบัติเชนเดียวกับสถาบันที่เคยเปดดําเนินการและไดรับรองปริญญาอยูกอนแลว ยกเวนไมตองมี
องคประกอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา สงผลใหสถาบันมีคาใชจายในการดําเนินงานและการ
ลงทุนที่ยังไมจําเปน เชน คาจางบุคลากรสายสนุนวิชาการ (อาจยังไมจําเปนสําหรับปแรกของการเปด
ดําเนินการ) และการจัดซื้อครุภัณฑที่เปนปจจัยเกื้อหนุน (ยังไมมีการจัดการเรียนการสอนในปแรก
ของการเปดดําเนินการ) เปนอิทธิพลของเกณฑฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได ทั้งนี้การกําหนดเกณฑ
สําหรับสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม และการมีการตรวจประเมินติดตามอยางตอเนื่องในชวงแรกที่
เปดดําเนินการนั้นสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานสถาบันของวิชาชีพแพทย (แพทยสภา, 2547, 2555) 
และเทคนิคการแพทย (สภาเทคนิคการแพทย, 2559) ในประเทศไทย ซึ่งมีการกําหนดเกณฑสําหรับ
สถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมเชนกันแตมีรายละเอียดที่แตกตางออกไปสําหรับแตละวิชาชีพ 

จากผลการศึกษานี้พบวาเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดสงผลตอการ
บริหารสถาบันการศึกษาในทุกๆ ดาน ทั้งสงผลตอการพัฒนาสถาบันการศึกษาและเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาสถาบันการศึกษา อยางไรก็ตามเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดเปนการ
กํากับมาตรฐานนักวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยสภากายภาพบําบัดซึ่งเปนองคกรวิชาชีพตามกฎหมาย 
ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่เปดดําเนินการอยูจําเปนตองปรับตัวและปรับปรุงการบริหารสถาบันให
เปนไปตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพกําหนด ดังจากผลการศึกษานี้ที่พบวาสถาบันควรดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดดวยมาตรฐานตามที่สภากายภาพบําบัด
กําหนดเพื่อใหสังคมเกิดความเชื่อมั่นตอวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยมหาวิทยาลัยที่เปนตนสังกัดของ
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สถาบันตองใหการสนับสนุนสถาบันตามทิศทางที่สอดคลองกับสภาวิชาชีพ และการดําเนินการของ
สถาบันนั้นตองสามารถเผยแพรตอสังคมและตรวจสอบไดโดยสภาวิชาชีพซึ่งสถาบันพึงพัฒนาระบบ
การจัดเก็บผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสถาบันตองใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมและ
รับผิดชอบตอการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพกําหนด ภายใตการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพของผูบริหารสถาบัน ซึ่งสอดคลองกับหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 4 ดาน คือ 
1) การบริหารการศึกษาตองสอดคลองและตอบสนอง ตอนโยบายและความตองการของระบบ
การศึกษาไทย (relevance) 2) กระบวนการบริหารตองมีประสิทธิภาพ (efficiency) ไดประสิทธิผล 
(effectiveness) 3) ทุกขั้นตอนตองโปรงใส (transparency) และมีเหตุผล (reasonableness) 4) มี
ผูรับผิดชอบผลการบริหาร (accountability) ซึ่ง ลัดดา ผลวัฒนะ (2557: 16-27) เสนอวา ธรรมาภิ
บาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา มีสาระสําคัญ คือ 1) การบริหารและธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนสถาบันอุดมศึกษาควรสรางหลักสูตรเพื่อใหเกิด
ลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเดนของแตละแหง มีความพรอมโดยเฉพาะจํานวนคณาจารยที่จะสงผล
กระทบตอคุณภาพทางวิชาการ และคุณภาพนิสิตนักศึกษา โดยความรวมมือของนายกสภา
มหาวิทยาลัยกับผูบริหารมหาวิทยาลัยที่ตองมีทิศทางรวมกัน 2) การกํากับดูแลระบบอุดมศึกษาของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กพอ. และ สกอ. ตลอดจนสภาวิชาชีพ ควรประสานความรวมมือกันให
มากขึ้น เพื่อใหประเด็นเรื่องบุคลากรและหลักสูตรไปในทิศทางเดียวกัน 3) คุณภาพการเรียนการสอน 
อาจารยรุนใหม สวนใหญมีความรูความสามารถสูง ควรมีการพัฒนาคุณภาพของคณาจารยควบคูไป
ดวย 4) ดานโครงสราง ควรใหความสําคัญกับกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลมาเปนผูบริหารสถาบัน 
โดยสําหรับหนวยงานระดับกลางซึ่งรวมถึงผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดดวย ควรเปนผูมีความรูความสามารถดานการบริหาร เนื่องจาก “ธรรมาภิบาล” 
(Good Governance) หรือระบบบริหารจัดการที่ด ีหากหนวยงานนํามาถือปฏิบัติโดยทั่วกันจะนํามา
ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เพ่ิมขึ้น และเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน การสรางธรรมาภิบาลในภาวะ
วิกฤต ยอมเปนการแปลงวิกฤตใหเปนโอกาส สอดคลองกับความตองการของสังคมไทย หลักธรรมาภิ
บาลจะเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน เชนเดียวกับความมุงหมายของ
สภาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ตองการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัดใหทัดเทียมกับนานา
ประเทศ 

นอกจากนี้จากผลการศึกษานี้ที่พบวาการบริหารสถาบันการศึกษาตามเกณฑการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สถาบันตองมีความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับเกณฑ
มาตรฐานที่สภาวิชาชีพกําหนด หากมีความไมเขาใจในประเด็นใดตองสอบถามเพื่อใหไดขอมูลถูกตอง 
แลวดําเนินการประเมินสถาบันของตนวาต่ํากวาเกณฑในประเด็นใดตลอดจนผลการประเมินที่สภา
กายภาพบําบัดประเมินสถาบันแลว และวางแผนพัฒนาสถาบันในประเด็นเหลานั้นใหเปนไปตามที่
เกณฑกําหนด และติดตามประเมินผลการพัฒนาเหลานั้นอยางสม่ําเสอ เพื่อเสนอตอสภา
กายภาพบําบัดขอรับรองปริญญาตอไป นอกจากนั้นยังตองทบทวนแผนการพัฒนาสถาบันใหมี
มาตรฐานสูงขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อรับการตรวจประเมินติดตามของสภากายภาพบําบัด ทั้งนี้สถาบัน
ตองพัฒนาการบริหารจัดการสถาบันใหมีประสิทธิภาพสูงเพื่อใชทรัพยากรอยางคุมคาโดยเฉพาะ
สถาบันที่มีทรัพยากรจํากัด ซึ่งสอดคลองกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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ที่เสนอโดย นิจวรรณ วีรวัฒโนดม และนงณภัทร รุงเนย (2555: 65-72) ซึ่งเสนอแนะการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ตองคํานึงถึงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การมีภูมิคุมกันในตัวเองที่ดี และเงื่อนไขสําคัญ 2 ประการ คือ เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม 
โดยมีแนวทาง คือ 1) กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
นโยบายสําคัญของสถาบัน และมีการจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม หรือจัดทําแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติงานของสถาบันการศึกษาใหครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถาบันการศึกษามีการดําเนินการตามแผนอยางมีระบบ และมีการติดตามประเมินผล
อยางตอเนื่อง 2) ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาโครงสราง และกระบวนการบริหารจัดการให
สอดคลองหรือรองรับการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล มีความพอประมาณมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง และ 3) 
พัฒนาบุคลากรทั้งผูบริหาร อาจารย และคณะกรรมการของสถาบันการศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับคานิยมในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความพรอมในการดําเนินการตามระบบการบริหาร
จัดการที่เปลี่ยนแปลง และการจัดการศึกษาตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
ดําเนินชีวิตตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวย 

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 

จากขอคนพบงานวิจัย ขอมูล งานวิจัยที่เกี่ยวของ และความคิดเห็นของผูวิจัยนี้จึงมี
ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใช และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังตอไปนี ้

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใช 

กระบวนการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดเปนกลไกสําคัญที่จะตอบสนองเปาหมายการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัดใหทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแลว และปฏิเสธไมไดวาแมทุก
สถาบันการศึกษาลวนมีเปาหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ อยางไรก็ตามจากการศึกษานี้ตอนที่ 1 
พบวาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบันมีบริบทและสภาวการณ
ตางกัน ดังนั้นแมทุกสถาบันจะพยายามผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพมากที่สุด แตก็อยูบนเงื่อนไขบริบท
และการสนับสนุนของแตละสถาบันการศึกษา ดังนั้นการใชเกณฑการรับรองปริญญาที่ประกาศโดย
สภากายภาพบําบัดซึ่งเปนองคกรวิชาชีพตามกฎหมาย จึงเปนกลไกที่จะกํากับมาตรฐานการผลิตนัก
วิชาชีพกายภาพบําบัดได อยางไรก็ตามจากการศึกษานี้ตอนที่ 2 พบวาเกณฑการรับรองปริญญาที่
ประกาศใชนั้นมีอิทธิพลตอการบริหารสถาบันการศึกษาในทุกๆ ดาน โดยสงผลใหเกิดการพัฒนาของ
สถาบันการศึกษาในหลายประเด็น อยางไรก็ตามจากผลการศึกษายังพบวามีบางประเด็นที่สงผลเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาสถาบันการศึกษา ตลอดจนบางประเด็นเปนอิทธิพลที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได 
และบางประเด็นเปนอิทธิพลที่จะไมเกิดขึ้น ดังนั้นหากตองการใหวิชาชีพกายภาพบําบัดมีคุณภาพ
มาตรฐานสูงขึ้นทัดเทียมกับอารยประเทศแลว การใชเกณฑการรับรองปริญญาเปนกลไกในการ
ผลักดัน ถือเปนแนวทางที่ควรดําเนินตอไป อยางไรก็ตามเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 นี้ควรตองมีการปรับปรุง หากแตการพัฒนาเกณฑนั้นตองทําอยางคอย
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เปนคอยไป เนื่องจากบริบทของสถาบันที่เปดดําเนินการอยูขณะเริ่มใชเกณฑนี้แตกตางกัน และยัง
แตกตางจากตางประเทศ จากผลการศึกษานี้ ขอมูลที่เกี่ยวของ และทัศนะของผูวิจัย การศึกษานี้จึงมี
ขอเสนอเพื่อการปรับปรุงเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ดังตอไปนี้  

1. หลักการและการบังคับใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด เพื่อเปน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพและเปนการกํากับมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดผานการกํากับมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานสถาบันการศึกษาโดยสภา
กายภาพบําบัดนั้น เปนแนวทางที่ควรดําเนินการตอไป เนื่องจากสอดคลองกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพและการกํากับมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพดานสุขภาพอื่น
ของประเทศไทย ไมวาจะเปน แพทย ทันตแพทย เภสัชกรรม เทคนิคการแพทย และพยาบาล และ
สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดของสหพันธกายภาพบําบัดโลก 
(WCPT) ซึ่งแนะนําวาการจัดการศึกษาเพื่อผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดควรมีการรับรองมาตรฐานของ
สถาบันที่จัดการศึกษา โดยหนวยงานตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตลอดจนผลการศึกษานี้ที่พบวา 
เกณฑฯ สงผลตอความเชื่อมั่นของทุกภาคสวน ทั้งสังคม ประชาชน สถาบัน มหาวิทยาลัย และนักศึกษา 
และสงผลตอการใหการสนับสนุนการดําเนินงาน ของมหาวิทยาลัย หรือองคกรที่มีสวนเกี่ยวของตอ
สถาบัน ตลอดจนสงผลตอทิศทางการวางแผนกําหนดนโยบายและการดําเนินงานของสถาบัน กลาวคือ 
สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ จะมีความเชื่อมั่นวานักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปน
ผลผลิตของสถาบันจะมีมาตรฐาน สามารถสอบผานการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดได ตรงกับความตองการของสังคม และจะไดรับความเชื่อม่ันจากประชาชน นักศึกษา 
และสังคมวาเปนสถาบันที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน แมวาจะมีความคิดเห็นแตกตางวาการที่สถาบันจะ
ไดรับความเชื่อมั่นจากประชาชนนั้นอาจเปนดวยสาเหตุอื่น เชน ความเกาแกของสถาบัน ความมีชื่อเสียง
เปนที่รูจักของสถาบันก็ตาม อยางไรก็ตามสังคมอาจขาดความเชื่อมั่นตอนักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
ปฏิบัติงานในสังคมแลวและเปนผลผลิตของสถาบันที่เปดดําเนินการอยูกอนแตไมไดรับการรับรอง
ปริญญาฯ ตามเกณฑฯ ที่ประกาศนี้ หรือไมก็ได เนื่องจากสังคมรับรูจากผลการประเมิน แตไมรับรู
รายละเอียดของเกณฑฯ หรือเหตุผลที่ไมไดรับการรับรอง แตอีกดานหนึ่งนักกายภาพบําบัดที่ปฏิบัติงาน
นั้นเปนผูมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดมีการตออายุใบอนุญาตกับสภากายภาพบําบัด ซึ่ง
ประชาชนสามารถตรวจสอบได  ดังนั้นจึงอาจไมสงผลตอความเชื่อมั่น ตลอดจนผูรับบริการ
กายภาพบําบัดจะทราบและตระหนักในมาตรฐานการใหบริการของนักกายภาพบําบัดรายนั้นอยู อีกทั้ง
การประกาศใชเกณฑฯ โดยองคกรวิชาชีพ และสถาบันจะไมสามารถเปดดําเนินการตอไดหากไมมี
คุณสมบัติและการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑฯ จะสงผลใหมหาวิทยาลัยใหความสําคัญ และสนับสนุน
การดําเนินงานของสถาบันมากข้ึน แตเกณฑฯ บางสวน ยังขาดความชัดเจน คณะหรือมหาวิทยาลัยที่
เปนตนสังกัดของสถาบันจึงขาดความเชื่อมั่น จึงสงผลกระทบตอการพิจารณาใหความสนับสนุนแก
สถาบัน แมดานหนึ่งจะมีความคิดเห็นแตกตางวาเกณฑฯ ที่ใชอยูนี้เพิ่งเริ่มใชตรวจสถาบันเปนครั้งแรก 
อาจมีความเขาใจไมตรงกันอยูบาง อีกทั้งมหาวิทยาลัยมักรับทราบรายละเอียดของเกณฑฯ โดยการ
นําเสนอของสถาบัน การใหการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขึ้นอยูกับการนําเสนอขอมูลของสถาบันตอ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งบริบทของแตละสถาบันมีความแตกตางกันจําเปนตองมีเกณฑฯ ที่ยืดหยุนใหกับแต
ละสถาบัน หากเกณฑฯ ชัดเจนมากจะขาดความยืดหยุน อยางไรก็ตามการศึกษานี้ยังพบวาจะไมเกิด
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กรณีที่ เกณฑฯ จะสงผลเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสถาบันที่มีมาตรฐานต่ํากวาเกณฑฯ และ
มหาวิทยาลัยไมเห็นความสําคัญ ไมใหการสนับสนุน และผลักภาระใหสถาบันบริหารจัดการเอง โดยมี
ความคิดเห็นเพิ่มเติมวาเกณฑฯ ไมไดเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสถาบันแตเปนการสนับสนุนใหสถาบันมี
แนวทางพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใหไดนักกายภาพบําบัดตรงตามคุณลักษณะขั้นพื้นฐานของนัก
กายภาพบําบัดแตตางกันตรงอัตลักษณและเอกลักษณของแตละสถาบัน นอกจากนี้ยังพบวาการที่ไมมี
การเผยแพรถึงเหตุผลและหลักการคิดคํานวณที่มาของการกําหนดตัวเลขหรือสัดสวนตางๆ ที่ปรากฎ
ในเกณฑฯ อาทิ จํานวนชั่วโมงสอนสูงสุดตอสัปดาหของอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูสอน ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณบริหารของผูบริหารสถาบัน ระยะเวลาขั้นต่ําของ
ประสบการณสอนของผูบริหารสถาบัน อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน 
ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณทางคลินิกหรือการปฏิบัติงานในสถานการณจริงของอาจารย 
สัดสวนจํานวนอาจารยตอนักศึกษาในการสอนปฏิบัติการ ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก หรือสัดสวน
อาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 
เปนตน อาจทําใหสถาบันขาดความเชื่อมั่นวาการบริหารสถาบันใหเปนไปตามเกณฑจะเปนทิศ
ทางการพัฒนาสถาบันที่เหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ อาจสงผลในเชิงเปน
อุปสรรคตอการวางแผนกําหนดนโยบายของสถาบันหรือไมก็ได โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา แมวามี
การอภิปรายถึงสัดสวนตางๆ ในที่ประชุมที่จัดโดยสภากายภาพบําบัด หรือสถาบันสามารถสอบถาม
รายละเอียดตางๆ ไปที่สภากายภาพบําบัดได แตบางสถาบันผูบริหารระดับสูงไมไดเปนผูประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดและไมไดเปนบุคคลที่อยู ในสวนงานของวิชาชีพจะไมเขาใจในสิ่งที่สภา
กายภาพบําบัดตองการสื่อสาร ดังนั้นผูบริหารระดับปฏิบัติงานจึงตองการขอมูลนี้เปนลายลักษณอักษร
เพื่องายตอการตอรองเจรจาและการกําหนดแผนตาง ๆ อีกท้ังการที่ไมสามารถอธิบายที่มาของเกณฑ
ตางๆ ได สะทอนใหเห็นถึงแนวปฏิบัติที่ไมมีมาตรฐาน ขาดความนาเชื่อถือ ไมสามารถสรางการยอมรับ 
นอกจากนี้เหตุผลการกําหนดอัตราสวนตางๆ อาจจะใชหลักคิดจากประสบการณและความหวังดี เชน 
อยากจะเห็นมาตรฐานและคุณภาพของผูสอน ชวยใหผูสอนไดมีเวลาในการทํางานดานตางๆ แตอาจจะ
ไมมีหลักฐานเชิงประจักษ จึงอาจจะไมเปนที่ยอมรับแกสถาบันตางๆ นอกจากนี้ยังพบวาการที่สถาบันจะ
ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตองมีหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภากายภาพบําบัด และสถาบันตอง
ไดรับการรับรองจากสภากายภาพบําบัดนั้น ทําใหการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดไดรับการควบคุม
มาตรฐานตั้งแตขั้นกระบวนผลิต และสถาบันตื่นตัวในการวางแผนการดําเนินงานของสถาบันใหมี
มาตรฐานสูงขึ้น อยางไรก็ตามมีความคิดเห็นที่แตกตางวาแมวัตถุประสงคของเกณฑฯ เพื่อการกํากับ
มาตรฐานการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดตั้งแตกระบวนผลิต แตอีกดานหนึ่งนั้นพบวาโดยเนื้อแทเปน
การประเมินเอกสารซึ่งอาจไมสะทอนกระบวนการผลิตที่แทจริง อีกทั้งเอกสารที่ประเมินอาจถูกปรับแตง
ในภายหลังโดยไมไดเกิดจากการดําเนินการแทจริง ตลอดจนเกณฑฯ อาจไมใชเหตุผลหลักในการสราง
ความตื่นตัวในการวางแผนการดําเนินงานเพื่อใหสถาบันมีมาตรฐานสูงขึ้น เนื่องจากเปนความรับผิดชอบ
ตามบทบาทและหนาที่โดยตรงของผูบริหารสถาบันอยูแลว อีกท้ังการศึกษานี้ยังพบวาเกณฑฯ จะไมมี
อิทธิพลในเชิงเปนอุปสรรคตอการบริหารสถาบันที่มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนา
วิชาชีพกายภาพบําบัด แตจะมีอิทธิพลในเชิงเปนอุปสรรคตอการบริหารสถาบันที่เกิดจากการกําหนด
โดยสวนอื่น หรือสถาบันที่กําเนิดขึ้นเพื่อแสวงหากําไร เนื่องจากกระบวนการพัฒนาเกณฑฯ กอน
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ประกาศใชใหทุกสถาบันที่เปดดําเนินการอยูกอนและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมอยางตอเนื่องทําให
สถาบันมีการวางแผนเตรียมตัวใหมีคุณสมบัติตามเกณฑฯ เพื่อรับการประเมิน ตลอดจนการที่เกณฑฯ 
กําหนดใหมีการตรวจเยี่ยมและติดตามผลดําเนินการของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองแลว ทําให
สถาบันตองวางแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑฯ อยางตอเนื่อง แตการประกาศเกณฑฯ และมี
ผลบังคับใชนั้น สงผลใหในชวงตนที่เกณฑฯ มีผลบังคับใช สถาบันมีความยุงยากในการบริหาร
งบประมาณเพื่อใชจายหรือลงทุนใหสถาบันมีคุณสมบัติและการดําเนินงานตามที่เกณฑฯ กําหนด 
เพราะการบริหารจัดการงบประมาณตองมีการวางแผนลวงหนาดังนั้นจึงสรุปไดวาเกณฑการรับรอง
ปริญญาที่ประกาศใชนั้นมีอิทธิพลตอการบริหารสถาบันการศึกษาในทุกๆ ดาน โดยสงผลใหเกิดการ
พัฒนา สงผลเปนอุปสรรคตอการพัฒนา และบางประเด็นเปนอิทธิพลที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได 
ตลอดจนบางประเด็นเปนอิทธิพลที่จะไมเกิดขึ้น ดังนั้นแมการบังคับใชเกณฑฯ ควรดําเนินการตอไป 
แตรายละเอียดของเกณฑฯ ตลอดจนขั้นตอนการตางๆ ควรไดรับการพัฒนาเพิ่มเติม 

2. ดานขั้นตอน กรอบระยะเวลาดําเนินการ และผลการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบัดนั้น การมีรายละเอียดที่ชัดเจนของเกณฑฯ การแจงผลการรับรองฯ โดยมีรายละเอียดและ
เปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน เปนสิ่งที่เกณฑฯ ควรคงไว อยางไรก็ตามกรอบระยะเวลา และขั้นตอนใน
การขอรับรองฯ อาจพิจารณาปรับเพื่อใหยืดหยุนและสอดคลองกับการดําเนินงานจริง เชน ระยะเวลาที่
ยื่นขอรับรองกอนเปดรับนักศึกษา ระยะเวลาที่ใหการรับรอง ระยะเวลาในการแกไขหลักสูตรหากไมได
รับการรับรองโดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการแกไขปรับปรุง หรือการยืดหยุนใหสามารถยื่นขอความเห็นชอบ
หลักสูตรจากสภากายภาพบําบัดคูขนานไปกับการรับรองหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย หรือการ
พิจารณาปรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกรณีไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการแกไขปรับปรุง ใหมีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากผลการไมรับรอง ซึ่งเกณฑฯ กําหนดใหสถาบันที่ไมไดรับรอง และไมรับรองโดย
มีเงื่อนไขฯ นั้น ตองงดรับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไปจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง 
โดยสถาบันที่ไมไดรับรองโดยมีเงื่อนไขฯ นั้นใหดําเนินการแกไขปรับปรุงภายใน 180 วัน อยางไรก็ตาม
การรับรองสถาบันนั้นพิจารณาจากผลการดําเนินงานยอนหลังของสถาบัน 1 ปการศึกษา ซึ่งอาจเปน
ประเด็นที่สถาบันไมสามารถดําเนินการแกไขไดเนื่องจากเปนการดําเนินงานที่ผานไปแลว ทั้งนี้
หลักเกณฑและวิธีการรับรองหลักสูตรและสถาบัน พ.ศ. 2559 ของสภาเทคนิคการแพทย ใหสถาบันที่
ไมไดรับการรับรอง (คะแนนนอยกวารอยละ 60) จะตองเสนอแผนพัฒนาตอสภาเทคนิคการแพทย
ภายใน 60 วันและจะตองปรับปรุงใหมีคะแนนมากกวารอยละ 60 (ไดรับรอง 1 ปขึ้นไป) ภายใน
ระยะเวลา 1 ป หากไมสามารถปรับปรุงภายในระยะเวลาดังกลาว จะไมพิจารณารับรองสถาบัน เปน
ตน และผลการศึกษานี้พบวา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรมีรายละเอียดชัดเจน ทําใหสถาบันมีแนวทางท่ี
ชัดเจนในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานที่สภากายภาพบําบัดกําหนด แตการขอความ
เห็นชอบหลักสูตรจากสภากายภาพบําบัดตามเกณฑฯ นี้ สถาบันตองยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตร
ลวงหนากอนถึงกําหนดการเปดรับนักศึกษาไมนอยกวา 180 วัน โดยหลักสูตรตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยของสถาบันแลว อยางไรก็ตามโดยทั่วไประยะเวลาในการปรับปรุง
หลักสูตรจนไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใชระยะเวลาประมาณ 1 ป ดังนั้นสถาบันที่เปด
ดําเนินการอยูแลวจึงตองเริ่มดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในชวงปที่ 4 ของการใชหลักสูตรซึ่งยังไมมี
ผลการประเมินเกี่ยวกับบัณฑิต สงผลใหการปรับปรุงหลักสูตรอาจขาดประสิทธิภาพและอาจได
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หลักสูตรที่ไมทันสมัย (หรือไมก็ได) โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตอง
ทําตั้งแตนักศึกษาขึ้นปที่ 4 ซึ่งทําใหขาดขอมูลของการเรียนการสอนชั้นปที่ 4 ดวย เนื่องจาก
กระบวนการทั้งหมดจะตองเสร็จสิ้นกอนการประกาศรับนักศึกษาในปการศึกษาตอไป และสถาบันตอง
สงหลักสูตรใหสภากายภาพบําบัดพิจารณาประมาณ 1 ป กอนหลักสูตรเดิมจะหมดอายุ ดังนั้นสภาควร
ยืดหยุนใหมีการดําเนินการยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรคูขนานไปในชวงเวลาเดียวกันกับการรับรอง
หลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย และอนุโลมกรณีผลการประเมินบัณฑิตยังดําเนินการไมครบสมบูรณ โดย
พิจารณาผลการดําเนินงานดานอื่นๆ ประกอบ นอกจากนี้อาจขยายระยะเวลาการรับรองเปน 6 ป 
เพื่อใหมีระยะเวลาในการจัดทําหลักสูตรใหมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เชน สภาเภสัชกรรมรับรอง 7 
ป สําหรับหลักสูตร 6 ป แตก็มีความคิดเห็นแตกตางวาการประเมินหลักสูตรมีการดําเนินการทุกป เชน 
การประเมินยอยใน มคอ.7 แตหลักสูตร 4 ป ครบรอบปรับปรุงปที่ 5 เพื่อใชกับนิสิตในปที่ 6 อยูในเงื่อน
เวลาที่ไมทิ้งหางกับหลักสูตรเดิมนานเกินไป (1 ป) นอกจากนี้การที่ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบ
หลักสูตรมีได 3 รูปแบบ ไดแก เห็นชอบ ไมเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไขปรับปรุง
หลักสูตร และไมเห็นชอบ และการขอความเห็นชอบหลักสูตรดําเนินการกอนใชหลักสูตรนั้น ทําให
สถาบันสามารถปรับปรุง แกไข หลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานที่สภากายภาพบําบัดแจงจากผลการ
พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรได อยางไรก็ตามมีความคิดเห็นแตกตางวาการมีแนวทางชัดเจนเปน
ขอดีแตเปนขอออนตอการพัฒนาวิชาชีพ เนื่องจากการมีรายละเอียดมากเกินไปทําใหปดโอกาสการ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการมีรายละเอียดมากเกินทําใหจํากัดการคิดนอกกรอบยาก และเกิดการ
พัฒนาที่หลากหลายลําบาก และผลการศึกษายังพบวาผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรแบบไม
เห็นชอบโดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตร กําหนดใหสถาบันเสนอขอความ
เห็นชอบใหมไดภายใน 90 วัน อาจทําใหสถาบันไมสามารถดําเนินการไดทัน เนื่องจากการแกไขหลักสูตร
ที่ผานการพิจารณาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยแลวตองเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหมซึ่งมีหลาย
ขั้นตอน และแตละขั้นตอนตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ อยางไรก็ตามมีความคิดเห็นแตกตางวา
การรับรองหลักสูตรมีกระบวนการในการจัดทําใหมีมาตรฐาน เชน การใหมีผูเชี่ยวชาญพิจารณากอน 
หากดําเนินการตามขั้นตอนหลักสูตรจะถูกตองและไมตองแกไขมาก ตลอดจนการจัดทําหลักสูตรตองมี
การศึกษาขอมูลใหเพียงพอกอน ซึ่งไมควรเกิดภาวะไมรับรองหลักสูตร หรือหากตองแกไขก็คงไมมาก 
ทั้งนี้สภาตองชัดเจนดวยวาจะใหปรับแกอยางไร อีกทั้งมหาวิทยาลัยอาจตองใหการชวยเหลือโดยการจัด
วาระพิเศษ หรือวาระเวียน สําหรับผลการพิจารณาใหการรับรองสถาบัน แมจะมีได 3 รูปแบบ คือ 
รับรอง ไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการแกไข ปรับปรุง ภายในระยะเวลาที่กําหนด และไมรับรอง 
โดยการไมรับรองโดยมีเงื่อนไขฯ และการไมรับรองนั้น สถาบันตองงดรับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไป
จนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง อาจสงผลใหการวางแผนการดําเนินงานของสถาบันเพื่อ
ตออายุการรับรองปริญญาฯ ขาดแนวทางที่ชัดเจนหรือไมก็ได เนื่องจากมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาสภา
ไดมีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ 180 วันกอนรับนักศึกษาใหม ดังนั้นสถาบันจึงมี
หนาที่ตองเตรียมความพรอมไวทั้งในดานบวกและดานลบ แตการที่การไมรับรองโดยมีเงื่อนไขฯ และการ
ไมรับรอง สงผลกระทบเชนเดียวกัน คือ สถาบันไมสามารถรับนักศึกษาในปการศึกษาตอไปได อาจสงผล
ตอการวางแผนของสถาบันสวนหนึ่ง  
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3. เกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ดานคุณสมบัติความรูพื้นฐานของผู เขารับ
การศึกษานั้นควรเปนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรดังที่เกณฑกําหนดแตอาจพิจารณาเปดโอกาส
ใหผูเขารับการศึกษามีความรูพื้นฐานเปนสายอื่น แตไดรับการปรับพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร โดยสภากายภาพบําบัดอาจกําหนดเกณฑเกี่ยวกับความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรที่ผู เขารับการศึกษาควรมีหรือไดรับการปรับ เนื่องจากเปนที่ทราบกันดีวาการ
เปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรวัยเด็กลดลงอยางมากทําใหจํานวนประชากรในวัยเรียนลดลงอยาง
ตอเนื่องเชนกัน ดังรายงานของ การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548 – 2568 
มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานวาจํานวนประชากรในวัยเรียน (อายุ 6 – 21 ป) ลดลงอยางตอเนื่องจาก 16 
ลานคนในป พ.ศ. 2548 เปน 11 ลานคนในป พ.ศ. 2578 ดังนั้นยอมสงผลตอจํานวนผูที่จะเขามาเรียน
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด และจากการศึกษานี้ที่พบวา การกําหนดคุณสมบัติความรูพื้นฐานของผู
เขารับการศึกษาเปนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยไมอนุโลมใหผูเขารับการศึกษาที่ความรู
พื้นฐานเปนสายอื่นแตไดรับการปรับพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพิ่มเติมกอนเริ่ม
การศึกษาในหลักสูตรใหเขาศึกษาได อาจสงผลจํากัดการเปดโอกาสของสถาบัน และจํากัดโอกาสการ
พัฒนานักศึกษาที่มีพื้นฐานดานศิลปะซ่ึงเปนพื้นฐานที่สามารถสงเสริมวิชาชีพกายภาพบําบัดไดอีกดาน
หนึ่ง เชน การออกแบบอุปกรณสําหรับผูปวย ศิลปะบําบัดสําหรับผูปวย เปนตน (หรือไมก็ได) โดยมี
ความคิดเห็นเพิ่มเติมวา วิชาชีพกายภาพบําบัดเปนการทํางานกับความเปนมนุษย ซึ่งความเปนมนุษย
ไมใชเรื่องเฉพาะวิทยาศาสตร ในตางประเทศสามารถรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ไมใชสาย
วิทยาศาสตรมาเรียนได ทั้งนี้การปรับเกณฑขอนี้อาจรวมคิดกับสาขาวิชาชีพทางวิทยาศาสตรสุขภาพอื่น
ได อยางไรก็ตามอีกดานหนึ่งมีความคิดเห็นวามาตรฐานการปรับพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรของสถาบันยังไมมีมาตฐานชัดเจน ซึ่งความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปนพื้นฐาน
สําคัญของวิชาชีพกายภาพบําบัดหากผูเรียนไมมีพื้นฐานเพียงพอในการศึกษาจนจบหลักสูตร จะเปนการ
บั่นทอนโอกาสมากกวาการเปดโอกาสได 

4. เกณฑมาตรฐานหลักสูตร เกี่ยวกับระยะเวลาการศึกษากําหนดใหหลักสูตรมีระยะเวลา
การศึกษาไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา และไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 
8 ปการศึกษา นั้น การวิจัยนี้เสนอแนะวาเปนระยะเวลาที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูของนักศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดซึ่งควรมีการเรียนรูตลอดเวลาและเรียนรูผานการปฏิบัติ (active 
learning) และสอดคลองกับแนวทางของ WCPT2011 ที่แนะนําใหการศึกษาเพื่อผลิตนักวิชาชีพ
กายภาพบําบัดควรเปนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเปนเวลาอยางนอย 4 ป ทั้งนี้
งานวิจัยนี้ไมไดอภิปรายครอบคลุมไปถึงประเด็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่นักศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดควรเรียนรู โดยผลการศึกษานี้พบวา ระยะเวลาการศึกษาขางตนไมสงผล
จํากัดการพัฒนาการศึกษารูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต (ไมกําหนดระยะเวลาในการศึกษา) โดยมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาการเรียนรูตลอดชีวิตควรจัดระดับหลังปริญญา สวนระดับปริญญาตรีควรเรียนรู
อยางตอเนื่อง สงเสริมการจัดการศึกษาที่มุงผูเรียนเปนสําคัญ คํานึงถึงหลักพหุปญญา ซึ่งการใชเวลา
เรียน 4-8 ป เปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย เมื่อสําเร็จการศึกษาหรือทํางานเปนนักกายภาพบําบัด
แลวสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต เชน เขาอบรมวิชาการที่จัดโดยสถาบันการศึกษาตางๆ โรงพยาบาล 
สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย เปนตน นอกจากนี้การจํากัดระยะเวลาในการเรียนในหลักสูตร
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ดังกลาวไมใชการจํากัดการพัฒนาการศึกษารูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต แตเปนการใหผูเรียนพิจารณา
ไดดวยตนเองวาเปนวิชาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม หากไมใชควรไปตั้งตนกับสายงานอื่นที่เหมาะสม
กวา อยางไรก็ตามอาจพิจารณาเปดกวางในเรื่องระยะเวลาใหมากขึ้นกวาปจจุบัน 

5. เกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ดานการกําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา
ตองไดแตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพกายภาพบําบัด การวิจัยนี้
เสนอแนะวาเปนเกณฑที่ควรคงไวเพื่อมาตรฐานการประเมินผลเดียวกันของทุกสถาบัน แมอาจจะทําให
การบริหารจัดการหลักสูตรมีความยุงยากมากขึ้นเนื่องจากมีนักศึกษาที่อาจจะไมผานเกณฑดังกลาว
จํานวนหนึ่ง แตสถาบันควรมีแผนรองรับ อีกท้ังเกณฑนี้อาจจะสงผลตอการคาดการณการรับนักศึกษา
ใหมได แตก็เปนสิ่งที่ผูบริหารสถาบันควรใชขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อการตัดสินใจ และเกณฑฯ นี้จะ
ไมสงผลกระทบกับงบประมาณการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน ดังที่ผลการศึกษานี้พบวา เกณฑนี้
สงผลใหสถาบันสามารถกําหนดแนวทางการประเมินผลชัดเจนตามมาตฐานที่สภากายภาพบําบัดกําหนด 
และสถาบันตองพัฒนาระบบกํากับติดตามนักศึกษาเฉพาะรายที่มีผลการเรียนต่ําในรายวิชาดังกลาว
ระหวางภาคการศึกษา และจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแผนการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนรูของ
นักศึกษาเฉพาะรายเหลานั้น ตลอดจนตองมีระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
จัดการแผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเฉพาะราย อยางไรก็ตามมีความคิดแตกตางวาแมจะเปนการสราง
มาตรฐานใหแกวิชาชีพ และใหสถาบันมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน แตแนวทางการประเมินมีมากกวา
คะแนน 2.00 และเกณฑการสําเร็จการศึกษากับเกณฑการประเมินเปนคนละเรื่องกัน นอกจากนี้เกณฑนี้
อาจทําใหอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาเพิ่มขึ้น และมีนักศึกษาที่ไมสามารถเรียนตามแผนการ
ศึกษาปกติที่กําหนดในหลักสูตรได (มีนักศึกษาตกคางแตละชั้นป) และอาจสงผลตอการคาดการณการ
รับนักศึกษาใหมของสถาบัน ซึ่งเปนผลที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาแมจะมี
การลาออกกลางคันหรือมีนักศึกษาตกคางแตละชั้นป แตผูบริหารสถาบันตองสามารถใชขอมูลที่มี
คาดการณเหตุการณลวงหนา และกําหนดจํานวนรับนักศึกษาได อีกทั้งการศึกษานี้พบวาเกณฑนี้ไม
สงผลเพ่ิมงบประมาณรายจายในการผลิตนักศึกษากายภาพบําบัดของสถาบัน จากการจัดการเรียนการ
สอนซ้ําใหกับนักศึกษาที่ไมผานเกณฑฯ เนื่องจากในแงงบประมาณแมจะสงผลเพ่ิมงบประมาณรายจาย 
แตสถาบันก็จะไดรับรายรับเพิ่มขึ้นจากคาลงทะเบียนหรือคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย ซึ่งนาจะ
มากกวารายจายทีเ่พิ่มขึ้น 

6. สถานะและการบริหารสถาบัน การที่เกณฑกําหนดใหสถาบันควรมีสถานะเทียบเทา
ภาควิชาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนอยางนอย ตลอดจนควรมีการจัดทําแผนการจัดสรร
งบประมาณที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบัน มีการตรวจสอบการใชงบประมาณอยางสม่ําเสมอ มีการนํา
ขอมูลทางการเงินไปวิเคราะหประเมินผลและใชในการวางแผนและตัดสินใจ และควรมีระบบขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ดานของสถาบันอดุมศึกษา โดยเปนเกณฑเพื่อการ
พัฒนานั้น ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาเกณฑดังกลาวอาจเหมาะสมในชวงตนที่เริ่มใชเกณฑเพื่อใหสถาบัน
ที่เปดดําเนินการอยูกอนซึ่งมีบริบทแตกตางกันมีการปรับตัว ตลอดจนมหาวิทยาลัยที่สถาบันการศึกษา
สังกัดตระหนักถึงความสําคัญของมาตรฐานสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ตลอดจนสอดคลองกับตามทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยในปจจุบันที่เนนการจัดสรร/ใชจาย
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีแนวโนมที่จะจัดโครงสรางองคกรใหกระทัดรัด ทั้งนี้
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แนวทางของ WCPT2011 แนะนําใหสถานะของหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับวิชาชีพ
กายภาพบําบัดนั้นอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศเนื่องจากบริบทของแตละประเทศแตกตางกัน 
อยางไรก็ตามปจจุบันพบวาการจัดการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพในประเทศไทย 6 วิชาชีพ ไดแก แพทย 
ทันตแพทย เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย และกายภาพบําบัดนั้น ทุกวิชาชีพยกเวนเทคนิค
การแพทยและกายภาพบําบัด ลวนมีสถานะของสถาบันการศึกษาเทียบเทาคณะเปนอยางนอย ขณะที่
เทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ ในประเทศไทยมีสถานะเทียบเทาภาควิชาหรือ
คณะแตกตางกันไป ดังนั้นหากในอนาคตสภากายภาพมีความมุงหวังใหสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดมีสถานะของสถาบันเทียบเทาคณะ ในระยะตอไปอาจปรับเกณฑที่เกี่ยวของกับ
การบริหารงานของสถาบันใหมีความสําคัญ และมีรายละเอียดเพื่อสงเสริมใหสถาบันสามารถบริหาร
องคกรไดเทียบเทาคณะวิชา ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพรอมใหกับสถาบัน แลวจึงกําหนดใหสถาบันมีสถานะ
เทียบเทาคณะในระยะตอไป ทั้งนี้อาจตองพิจารณาทิศทางการบริหารอุดมศึกษาของประเทศควบคูไป
ดวย ตลอดจนความประสานความรวมมือกับสภาเทคนิคการแพทย ซึ่งผลการศึกษานี้พบวาการที่เกณฑ
กําหนดใหสถาบันควรมีสถานะเทียบเทาภาควิชาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนอยางนอย
สงผลใหสถาบันสามารถบริหารจัดการสถาบันทุกๆ ดาน และพัฒนาสถาบันใหมีมาตรฐานสูงขึ้นได 
เนื่องจากผูบริหารสถาบันมีอํานาจในการตัดสินใจ วางแผน ดําเนินการเรื่องตางๆ และคณะหรือ
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับสถาบัน ตลอดจนทําใหสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม และสถาบันใหมที่
มีสถานะของสถาบันต่ํากวาเกณฑฯ มีการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสรางของคณะหรือมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหสถานะของสถาบันเปนไปตามเกณฑฯ อยางไรก็ตามการที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการ
จัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบัน มีการตรวจสอบการใชงบประมาณ
อยางสม่ําเสมอ มีการนําขอมูลทางการเงินไปวิเคราะหประเมินผลและใชในการวางแผนและตัดสินใจนั้น 
แมจะสงผลใหสถาบันที่มีระบบการบริหารงบประมาณท้ังคณะหรือมหาวิทยาลัย ตองมีระบบรายงาน
การจัดสรร ตรวจสอบติดตามการใชงบประมาณแยกสําหรับสถาบัน แตไมมีผลทําใหการจัดสรร
งบประมาณเปลี่ยนแปลง เนื่องจากระบบการจัดสรรงบประมาณมักเปนการบริหารงบประมาณทั้งคณะ
หรือทั้งมหาวิทยาลัย อีกทั้งการที่เกณฑระบุใหสถาบันควรมีระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
ประกอบดวย ระบบขอมูลและสารสนเทศดานการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการแกสังคมนั้น อาจสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบขอมูลและสาระสนเทศของสถาบัน
ที่มีอยูเดิมหรือไมก็ได เนื่องจากการใชระบบขอมูลและสาระสนเทศของสถาบันมักเปนระบบเดียวกันกับ
มหาวิทยาลัยที่สังกัด ซึ่งเกณฑฯ นี้อาจสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาวิทยาลัยหรือไมก็ได 
อยางไรก็ตามมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจมีความสําคัญที่สุดในการ
บริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศระดับหลักสูตรและระดับคณะจะมีความจําเพาะกวาระบบสารสนเทศ
ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งถาบริหารจัดการไดดีจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับมหาวิทยาลัยได ทั้งนี้
บางมหาวิทยาลัยอาจมีการปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑนี้ไดเนื่องจากเปนเกณฑการรับรองของหลาย
วิชาชีพ ตลอดจนการที่เกณฑฯ กําหนดสาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก ไดแก สาขาวิชากายภาพบําบัด
ระบบกลามเนื้อและโครงราง หรือสาขากายภาพบําบัดระบบประสาท หรือสาขากายภาพบําบัดระบบ
การไหลเวียนเลือดและการหายใจ หรือสาขากายภาพบําบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของในเด็ก สงผลกระตุนใหสถาบันมีการบริหารงานโดยแบงโครงสรางตามแขนงวิชา เพื่อเตรียม
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ความพรอมใหสถาบันที่เปนสวนหนึ่งของคณะสามารถพัฒนาสถาบันตอไปเปนคณะในอนาคตได แตมี
ความคิดเห็นเพิ่มเติมวาเมื่อพิจารณาจากการจัดสรร/ใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยมีแนวโนมที่จะจัดโครงสรางองคกรใหกระทัดรัด ไมจําเปนจะไมตั้งคณะวิชาใหมหรือแยก
ภาควิชาตั้งเปนคณะ ดังเชน การจัดตั้งคณะสหเวชศาสตรมีแนวโนมของความเปนไปไดมากกวาการ
จัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย หรือ คณะกายภาพบําบัด แมวาสภาฯ จะกําหนดเกณฑการประเมินให
เปนไปในทิศทางเพื่อพัฒนาภาควิชา หรือสาขาวิชา ใหพรอมเปนคณะวิชาก็ตาม อีกทั้งการจัดตั้ง
หนวยงานภายในองคกร สภาวิชาชีพไมสามารถที่จะเขาไปลวงลูกได แตอาจจะมีผลบางหากหนวยงาน
ตนสังกัดใหความสําคัญ นอกจากนี้โครงสรางองคกรมีไดหลายรูปแบบขึ้นกับความพรอมของแตละ
สถาบัน สถานะของสถาบันไมไดเปนตัวบงบอกมาตรฐานการเรียนการสอน อยางไรก็ตามโครงสราง
องคกรที่ชัดเจนแสดงถึงความเปนสถาบันการศึกษากายภาพบําบัด จะทําใหเกิดความชัดเจนของความ
เปนวิชาชีพ 

7. การกําหนดสาขาวิชากายภาพบําบัดหลักเปนประเด็นที่เกณฑยังควระระบุ ตอไปเพื่อ
ความชัดเจนของขอบเขตงานกายภาพบําบัด เพื่อการสงเสริมและพัฒนางานกายภาพบําบัดที่เปนแกน
หลักของวิชาชีพ ตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมใหสถาบันที่เปนสวนหนึ่งของคณะสามารถพัฒนา
สถาบันตอไปเปนคณะในอนาคตได อยางไรก็ตามควรมีการปรับเปลี่ยนสาขากายภาพบําบัดหลักให
ยืดหยุน และสะทอนการดําเนินจริงของสถาบัน เพื่อหลีกเลี่ยงผลทางดานลบ เชน การจํากัดการพัฒนา
งานกายภาพบําบัดดานอื่นที่ไมถูกกําหนดเปนสาขากายภาพบําบัดหลัก แมวาเปนเพียงเกณฑขั้นต่ําและ
สถาบันสามารถพัฒนาใหสูงกวาเกณฑได แตปจจุบันสถาบันสวนใหญมีทรัพยากรจํากัดอาจจําเปนตอง
ดําเนินการเพียงมาตรฐานที่กําหนดเทานั้น ซึ่งแมเกณฑฯ จะกําหนดสาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก ไดแก 
สาขาวิชากายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครงราง หรือสาขากายภาพบําบัดระบบประสาท หรือสาขา
กายภาพบําบัดระบบการไหลเวียนเลือดและการหายใจ หรือสาขากายภาพบําบัดทางพัฒนาการการ
เคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ ที่ เกี่ยวของในเด็ก แตจากการศึกษานี้พบวา โครงสร างของทุก
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดเมื่อมีการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 นั้น แบงอาจารยกายภาพบําบัดเปนแขนงวิชา/กลุมวิชา โดยมีจํานวน
ตั้งแต 3-5  กลุม/แขนงวิชา โดยชื่อกลุม/แขนงวิชาจะแตกตางกันไป อยางไรก็ตามทุกสถาบันจะมีอยาง
นอย 3 กลุม/แขนงวิชา คือ กายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครงราง กายภาพบําบัดระบบไหลเวียน
เลือดและการหายใจ และกายภาพบําบัดระบบประสาท และบางสถาบันจะมีกลุม/แขนงวิชาอื่นเพิ่มเติม 
อาทิ กายภาพบําบัดในเด็ก หรือระบบประสาทในเด็ก หรือระบบประสาทและพัฒนาการบกพรองใน
เด็ก กายภาพบําบัดในผูสูงอายุและชุมชน กายภาพบําบัดทางกีฬา กายภาพบําบัดพื้นฐาน และ
กายภาพบําบัดแบบบูรณาการ นอกจากนี้การศึกษานี้ยังพบวาการที่เกณฑฯ กําหนดสาขาวิชา
กายภาพบําบัดหลักดังกลาวขางตน แมจะสงผลกระตุนใหสถาบันมีการบริหารงานโดยแบงโครงสรางตาม
แขนงวิชา เพื่อเตรียมความพรอมใหสถาบันที่เปนสวนหนึ่งของคณะสามารถพัฒนาสถาบันตอไปเปน
คณะในอนาคตได อยางไรก็ตามการที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยมีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน สงผลจํากัด
การพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัดดานอื่นๆ ของสถาบัน อาทิ ผูสูงอายุ กายภาพบําบัดชุมชน การย
ศาสตร กายภาพบําบัดทางการกีฬา เปนตน ทั้งนี้มีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาเกณฑฯ นี้อาจเปนอุปสรรคใน
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การบริหารจัดการเนื้อหาหลักสูตรดวย เนื่องจากการเพิ่มเติมเนื้อหาที่นอกเหนือจากเกณฑไมสามารถทํา
ใหเปนวิชาหลักได นอกจากนี้การศึกษานี้ยังพบวาเกณฑดังกลาวอาจสงผลใหอาจารยถูกจํากัดการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพดานอื่นๆ ดวยหรือไมก็ได โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาเกณฑอาจไมจําเปนตอง
กําหนดสาขาเฉพาะมากเกินไปการเปนกายภาพบําบัดทั่วไปก็อาจจะเพียงพอ ขณะที่อีกดานหนึ่งมีความ
คิดเห็นวาเกณฑฯ ไมไดจํากัด หรือหามพัฒนาทักษะดานอื่นถามีความสนใจ แตหากมีทรัพยากรและ
งบประมาณจํากัดอาจทําใหอาจารยจําเปนตองเลือกพัฒนาเฉพาะดานสาขาหลักของตน ดานอื่นๆ จึงถูก
จํากัดการพัฒนาได ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะวาเกณฑฯ อาจปรับสาขากายภาพบําบัดหลักใหกระชับขึ้น 
โดยอาจลดจํานวนสาขาลงจาก 4 สาขา และใหสถาบันกําหนดสาขากายภาพบําบัดหลักที่เปนอัตลักษณ/ 
เอกลักษณ ของสถาบันเพิ่มเติม 

8. คุณสมบัติของผูบริหารสถาบัน ที่เกณฑกําหนดใหตองเปนนักกายภาพบําบัดและตอง
มีประสบการณสอนวิชาชีพกายภาพบําบัดมาแลวไมนอยกวา 3 ป เปนเกณฑที่สงผลดีตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด จึงควรคงไว อยางไรก็ตามประสบการณดานการ
บริหารในสถาบันการศึกษาที่เกณฑกําหนดใหตองมีไมนอยกวา 3 ป เพื่อใหผูบริหารมีทักษะ ความ
ชํานาญ และสามารถบริหารสถาบันไดมีประสิทธิภาพนั้น อาจเพิ่มเติมเงื่อนไขกรณีที่ผูบริหารสถาบันมี
ประสบการณบริหารในสถาบันการศึกษานอยกวา 3 ป โดยอาจกําหนดใหผูบริหารตองมีความรูดานการ
บริหารการศึกษาซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหสามารถบริหารสถาบันใหมีประสิทธิภาพ เชน ผานการ
ฝกอบรม หรือมีวุฒิการศึกษาทางดานการบริหารการศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางการแกปญหา
ขาดแคลนผูมีคุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบันของสถาบันใหมและสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม 
เนื่องจากการที่ผูบริหารมีความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการการศึกษา ผนวกกับประสบการณการ
บริหารเพิ่มเติมอีกสวนหนึ่งก็จะเกิดทักษะความชํานาญและสามารถบริหารงานที่มีประสิทธิภาพได หรือ
อาจกําหนดความรูดานการบริหารการศึกษาของผูบริหารสถาบันเปนเกณฑเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม 
แมวาแนวทางของ WCPT 2011 ไมไดกําหนดคุณสมบัติผูบริหารสถาบัน เนื่องจากโครงสรางองคกร
การศึกษาดานกายภาพบําบัดของแตละประเทศมีความแตกตางกัน อยางไรก็ตาม WCPT 2011 ไดให
ความสําคัญกับคุณสมบัติของประธานหลักสูตรหรือผูบริหารหลักสูตร ซึ่งในประเทศไทยนั้นประธาน
หลักสูตรและผูบริหารสถาบันเปนคนละตําแหนงที่มีความรับผิดชอบแตกตางกัน โดยแนวทางของ 
WCPT 2011 กําหนดใหประธานหลักสูตรหรือผูบริหารหลักสูตรควร (desirable) ตองมีสวนรวมในการ
บริหารสถาบันที่สังกัด และผานการเรียนหรือจบการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ เชน  MBA Mater’s in 
Management Science แตไมวาจะอยางไร สถาบันใหม หรือสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม ก็ควรตอง
มีระบบการสรรหาหรือเตรียมพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบัน ดังผลการศึกษานี้ที่
พบวา การที่เกณฑฯ กําหนดใหผูบริหารสถาบันตองเปนนักกายภาพบําบัดและตองมีประสบการณสอน
วิชาชีพกายภาพบําบัดมาแลวไมนอยกวา 3 ป สงผลใหสถาบันสามารถบริหารงานเพื่อการผลิตนัก
วิชาชีพกายภาพบําบัดใหมีมาตรฐานตามที่สภากายภาพบําบัดกําหนดไดดี เนื่องจากผูบริหารสถาบันมี
ความเขาใจในลักษณะจําเพาะของวิชาชีพ ทั้งนี้มีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา สถาบันที่ไมผานการรับรองใน
ป 2559 นั้น ปญหาที่เกิดขึ้นไมไดเกิดจากสถานภาพของสถาบันเปนหลัก แตเกิดจากความสามารถของ
ผูบริหาร ความไมรูในบทบาทที่สําคัญของการเปนผูบริหาร การไมมีระบบพี่เลี้ยงตอผูบริหารมือใหม 
นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะวาหัวใจสําคัญของการเปนผูบริหารไมใชทักษะประสบการณการสอน อีกทั้ง
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บางสถาบันที่ผูบริหารไมใชนักกายภาพบําบัด (ผูบริหารคณะที่สาขาวิชากายภาพบําบัดสังกัด) ก็สามารถ
บริหารสถาบันไดดี อยางไรก็ตามการศึกษานี้พบวาการที่เกณฑกําหนดใหผูบริหารสถาบันตองมี
ประสบการณดานการบริหารในสถาบันการศึกษามาแลวไมนอยกวา 3 ป สงผลใหสถาบันใหม และ
สถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม ขาดแคลนผูมีคุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบัน แตการที่เกณฑฯ กําหนด
คุณสมบัติของผูบริหารสถาบันอยางชัดเจน ก็สงผลใหสถาบันใหม และสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม
ตองมีระบบการสรรหาหรือเตรียมพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบัน ซึ่งมีความคิดเห็น
เพิ่มเติมวาบางสถาบันอาจประสบปญหาขางตน เนื่องจากรับแตเด็กจบใหมเพราะไมสามารถหาผูอาวุโส
มาทํางานได แตโดยทั่วไปอาจพบความยากลําบากเล็กนอยเทานั้น เนื่องจากปจจุบันมีบุคลากรใหเลือก
เพิ่มมากกวาในอดีต อยางไรก็ตามสถาบันที่จะเปดใหมควรมีความพรอมในการเตรียมบุคลากร รวมทั้ง
เตรียมผูบริหารดวย นอกจากนี้การศึกษานี้ยังพบวา การที่เกณฑฯ ไมกําหนดคุณสมบัติของผูบริหารให
ตองมีความรูดานการบริหารการศึกษาซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหสามารถบริหารสถาบันใหมีประสิทธิภาพ 
เชน ผานการฝกอบรม หรือมีวุฒิการศึกษาทางดานการบริหารการศึกษา อาจสงผลใหมีผูบริหารสถาบัน
ที่ไมมีความรูดานการศึกษา/การบริหารการศึกษาและอาจบริหารสถาบันไดมีประสิทธิภาพไมเต็มที ่
หรือไมก็ได โดยมีความคิดเห็นเพิ่มวา ผูบริหารตองมีความรูดานการบริหารการศึกษา โดยเฉพาะการ
บริหารหลักสูตร ซึ่งบุคลากรในสายวิชาชีพมักไมเห็นความสําคัญ ทําใหการจัดการศึกษาไมมีคุณภาพ 
ขณะที่อีกดานหนึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาการที่เกณฑฯ กําหนดใหผูบริหารตองมีประสบการณการ
บริหารงานและเปนบุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดก็เพียงพอแลว เพราะประสบการณการ
บริหารงานก็เปนตัวที่บงบอกไดวาตองมีทักษะในการทํางานดานการศึกษาในตัวอยูแลว  

9. การกําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ตองมีใบ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น เปนเกณฑที่ควรกําหนดตอไป เนื่องจากการศึกษานี้พบวาเกณฑ
ดังกลาวสงผลใหสถาบันมีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนไดสอดคลองกับการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากผูบริหารจัดการหลักสูตร และผูสอนมีพื้นฐานการเปนนัก
วิชาชีพกายภาพบําบัด เชนเดียวกับผลผลิตของหลักสูตร โดยอาจารยตองมีการศึกษาตอเนื่องดาน
กายภาพบําบัดเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ซึ่งสงผลดีตอการเรียนการสอน
ดวยความรูที่เปนปจจุบันและทันสมัย อยางไรก็ตามสถาบันควรมีระบบกํากับติดตามใหอาจารยนําผล
การฝกอบรมหรือการศึกษาตอเนื่องนั้นมาใชในการปฏิบัติงาน อีกทั้งสถาบันควรมีระบบกํากับติดตาม
การศึกษาตอเนื่องและการดําเนินการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของอาจารย 
แมวาสวนหนึ่งจะเปนความรับผิดชอบของอาจารยในฐานะท่ีเปนนักกายภาพบําบัดก็ตาม รวมทั้ง ตอง
จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเพื่อใหอาจารยสามารถเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองไดครอบคลุมทั้งดาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด และดานอื่น อาทิ การเรียนการสอน และการวิจัย  

10. การกําหนดวุฒิการศึกษาของอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนที่ใหทุกคนตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกทางดานกายภาพบําบัดหรือวิทยาศาสตร
สุขภาพ (ตองมีประสบการณสอนในสถาบันอุดมศึกษาไมนอยกวา 1 ป) หรือสาขาอื่น (ตองมี
ประสบการณสอนในสถาบันอุดมศึกษาไมนอยกวา 2 ป) อาจพิจารณาปรับกรณีจบสาขาอื่น เนื่องจาก 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กําหนดให
หากอาจารยจบในสาขาอื่น ตองเปนสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และการศึกษานี้พบวา การกําหนดให
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อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนอาจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก
ทางดานกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันมีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนไดสอดคลองกับการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากผูบริหารหลักสูตรและผูสอนมีการศึกษาระดับหลัง
ปริญญาดานวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยตรง แมจะมีความคิดเห็นที่แตกตางวาการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด นิสิตจะตองไดรับความรูอยางสมดุลย ทั้งจากผูสอนที่มีทักษะปฏิบัติ (ป.ตรีที่มี
ประสบการณ) และผูสอนที่มีทักษะการวิจัย (ป.โท ป.เอก) โดยเกณฑนี้อาจทําใหวิชาชีพกายภาพบําบัด
คับแคบ นอกจากนี้อาจารยบางคนเกงในทฤษฏีและการประยุกตใชในทฤษฏีจําลอง แตไมมีทักษะการทํา
คลินิกในสถานการณจริงจึงทําใหเลือกทางเดินที่จะทํางานทางวิชาการ และผลการศึกษานี้ที่พบวาการไม
อนุโลมใหสถาบันมีอาจารยผูสอนที่มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่วุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับ
ปริญญาโทไดนั้น สงผลดานลบตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากวิชาชีพ
กายภาพบําบัดเปนวิชาชีพท่ีตองฝกปฏิบัติ ซึ่งการมีผูสอนที่มีทักษะและประสบการณดานคลินิกหรือ
การปฏิบัติงานในสถานการณจริงสูงจะเปนผลดีตอการจัดการจัดการเรียนการสอนทางดาน
กายภาพบําบัด อยางไรก็ตามผูมีทักษะและประสบการณดังกลาวอาจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด (ปริญญาตรี) เทานั้น โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาวิชาชีพกายภาพบําบัดเปน
วิชาชีพที่ตองอาศัยทักษะและประสบการณสูง ผูปฏิบัติงานดานนี้มานานจนเปนผูเชี่ยวชาญ จะมีความรู
ฝงลึกที่จําเปนตอการถายทอดแกนิสิตมากกวาผูไมมีประสบการณแตมีวุฒิระดับปริญญา ป.โท และ เอก 
ซึ่งการไมอนุโลมดังกลาวเปนการปดกั้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่นักศึกษาจะไดเรียนรูกับผูมี
ประสบการณจริง อยางไรก็ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กําหนดใหในกรณีของอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท แต
ทั้งนี้ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชา ที่
สอนมาแลวไมนอยกวา 6 ป ทั้งนี้อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น ดังนั้นการศึกษานี้จึงเสนอแนะใหสถาบันอาจจัดใหมีอาจารย
พิเศษ หรืออาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติทางคลินิก ที่มีทักษะและประสบการณทางคลินิกสูง ใหสอน
ในรายวิชาที่เนนทักษะปฏิบัติ หรือทักษะทางคลินิกดวย 

11. การกําหนดสัดสวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรใหมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
ผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 ควร
กําหนดเปนเกณฑเพื่อการพัฒนาตอไป เนื่องจากการศึกษานี้พบวาการที่เกณฑฯ สงผลใหอาจารยประจํา
จะไดรับการพัฒนาเพื่อใหไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งจะทํา
ใหจัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสถาบันสามารถวางแผนการพัฒนาอาจารยระดับ
ปริญญาเอกหรือการเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดชัดเจนยิ่งขึ้นอีกดวย อยางไรก็ตามพบวาเกณฑดังกลาว
อาจสงผลใหสถาบันมีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานวิชาการและการวิจัยมากขึ้นแตมีอาจารยที่มีความ
เชี่ยวชาญดานคลินิกนอยลง หรือไมกได โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวาปกติสถาบันตองการใหมีคณาจารย
ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยูแลวตามเกณฑของ สกอ. แตเนื่องดวยอาจารยกายภาพบําบัดตองทํางาน
ทุกๆ ดานไปพรอมกันทั้งดานวิชาการและงานทางคลินิก ดังนั้นลักษณะของวิชาชีพท่ีมีการปฏิบัติเยอะ
ทําใหไมคอยมีเวลาในการทําตําแหนงทางวิชาการ 
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12. การกําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองมี
ประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป (ปริญญาโทหรือเอกสาขากายภาพบําบัด
หรือวิทยาศาสตรสุขภาพ) หรือ 2 ป (ปริญญาโทหรือเอกสาขาอื่น) ผานการพิจารณาของสภา
กายภาพบําบัดมาแลววาจะเปนผลดีตอประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพกายภาพบําบัด 
อยางไรก็ตามการศึกษานี้พบวา เกณฑดังกลาวสงผลใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัดตองมีการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อมอบหมายภาระงานสอนที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของอาจารยแตละคน 
ตลอดจนสถาบันที่อยูในระยะเพิ่มอัตรากําลังอาจารยผูสอน สถาบันที่มีอัตราการเขา-ออกงานของ
อาจารยสูง และสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม ซึ่งมักไมสามารถเลือกอาจารยที่มีประสบการณแลวมา
ทํางานได ตองมีระบบการวางแผนพัฒนาอาจารยผูสอนที่ไมมีประสบการณสอน ใหมีประสบการณสอน
ตามที่เกณฑฯ กําหนด อยางไรก็ตามการศึกษานี้ยังพบวาการไมไดกําหนดวาประสบการณสอนของ
อาจารยผูสอนและอาจารยประจําหลักสูตรตองเปนประสบการณสอนหลักสูตรกายภาพบําบัด และ
อาจารยประจําหลักสูตรควรมีประสบการณการเปนอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรกายภาพบําบัดนั้นไมเปนผลดีตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก
การบริหารหลักสูตรและการสอนระดับปริญญาวิชาชีพนั้นมีความจําเพาะกับแตละวิชาชีพ แมวาจะมี
ความคิดเห็นเพิ่มเติมวาประสบการณ 1 ปอาจยังไมเพียงพอก็ตาม ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีขอเสนอแนะวา
เกณฑประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษาของอาจารยผูสอนและอาจารยประจําหลักสูตรขางตนควรมี
การกําหนดตอไปแตควรมีการกําหนดเพิ่มเติมใหอาจารยผูสอนตองมีประสบการณสอนระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดมากอน และอาจารยประจําหลักสูตรควรมีประสบการณเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรกายภาพบําบัดมากอน โดยกําหนดจํานวนเปนบางสวนไมใชทั้งหมด เพื่อใหสามารถบริหาร
จัดการได 

13. การกําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนทุกคนตองมี
ประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป ใน
สาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอนนั้นเพราะการเรียนการสอนวิชาชีพกายภาพบําบัดตองเนนการ
ฝกปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษามีทักษะการปฏิบัติ และทักษะทางคลินิก ดังนั้นนอกจากอาจารยผูสอนตองมี
ทักษะดานวิชาการและการวิจัยซึ่งกําหนดโดยเกณฑมาตรฐานของ สกอ. แลวตองมีทักษะปฏิบัติงานทาง
คลินิกดวย สภากายภาพบําบัดจึงกําหนดใหอาจารยและอาจารยประจําหลักสูตรตองมีประสบการณทาง
คลินิก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษานี้ที่พบวาเกณฑดังกลาวจะสงผลใหสถาบันบริหารจัดการหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดไดมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผูดําเนินการ
หลักสูตรและผูสอนเปนนักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ เคยปฏิบัติงานในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดเชนเดียวกับผลผลิตที่ตองการผลิต และทําใหสถาบันมีทิศทางในการกําหนดนโยบายและ
แผนการพัฒนาดานบุคลากรที่ชัดเจนตามทิศทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพดวย โดย สถาบันตองมี
ระบบบริหารจัดการ และกํากับติดตามใหอาจารยไดพัฒนาความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพในสาขาที่ตนเปน
ผูสอน นอกจากนี้สถาบันอาจพัฒนาการบูรณาการการบริหารงานบุคคลใหอาจารยมีคุณสมบัติตาม
เกณฑเขากับการใหบริการวิชาการของสถาบัน โดยเฉพาะคลินิกกายภาพบําบัด หรือกายภาพบําบัด
ชุมชนได แตอยางไรก็ตามการที่ไมกําหนดวิธีการนับระยะเวลาของประสบการณที่ชัดเจน เชน 
ระยะเวลาเริ่มตนถึงสิ้นสุด ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตอวัน รูปแบบการปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือบางเวลา 
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หรือความถี่ในการปฏิบัติงาน อาจไมสงผลดานบวกอยางเต็มที่ตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนทางดานกายภาพบําบัด ดังนั้นการศึกษานี้จึงเสนอแนะวาประสบการณปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงของอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร และ
อาจารยผูสอน ควรถูกกําหนดในเกณฑตอไป แตอาจระบุรายละเอียดดานระยะเวลาและความตอเนื่อง
สม่ําเสมอของประสบการณอยางชัดเจนเพิ่มเติม 

14. การกําหนดภาระงานดานการสอนของอาจารยไมเกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอ
สัปดาห เปนเกณฑมาตรฐานสําคัญนั้น สภากายภาพบําบัดมีความคาดหวังใหอาจารยมีภาระงานดาน
การสอนไมมากเกินไป เนื่องจากอาจารยควรมีเวลาเพียงพอตอการปฏิบัติงานทางคลินิกเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณทางคลินิก ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิชาการ และจัดการเรียนการสอนไดมี
ประสิทธิภาพ โดยสถาบันที่จํานวนอาจารยไมเพียงพอ หรือมีการบริหารจัดการภาระงานของอาจารยไม
เหมาะสม ปรับใหมีอาจารยเพียงพอ และบริหารจัดการภาระงานสอนของอาจารยใหเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของบัณฑิต ซึ่งผลการศึกษานี้พบวา เกณฑ
ดังกลาวสงผลใหสถาบันที่มีอาจารยไมเพียงพอตองเพิ่มจํานวนอาจารย อีกท้ังสถาบันสามารถใชเกณฑ
ดังกลาวรวมกับเกณฑกําหนดอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอน
ภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรู
เฉพาะดานกายภาพบําบัด เปนเหตุผลเพื่อขอเพ่ิมอัตรากําลังอาจารยได แตมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา
เกณฑฯ ขางตนไมใชเกณฑหลักในการขออัตรากําลังคน หัวใจสําคัญอยูที่ FTES อยางไรก็ตามการศึกษา
นี้ยังพบวาการเพิ่มอาจารยกส็งผลเพิ่มงบประมาณรายจายดานบุคลากรของสถาบัน ดังนั้นสถาบันจึงตอง
มีการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตก็มีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวาการดําเนินการใหเปนไป
ตามเกณฑดังกลาวไมจําเปนตองเพ่ิมจํานวนอาจารย สถาบันสามารถแกปญหาโดยการขยายเวลาการ
จัดการเรียนการสอนใหยาวขึ้น เพื่อใหตัวหารเพิ่มขึ่น ภาระงานของอาจารยจึงไมเกิน 20 ชั่วโมงตอ
สัปดาห  หรือสถาบันควรมอบหมายภาระสอนที่ เหมาะสมใหกับอาจารยผูสอน โดยอาจารย
กายภาพบําบัดควรสอนวิชาชีพกายภาพบําบัด ไมใชวิชาพื้นฐานอื่นที่ควรใหอาจารย preclinic สอน 
ทั้งนี้เพื่อไมใหอาจารยกายภาพบําบัดภาระงานสอนสูงเกินไป นอกจากนี้การศึกษานี้ยังพบวาสถาบันตอง
มีการมอบหมายภาระงานสอน กํากับติดตาม และควบคุมภาระงานสอนของอาจารยอยางมีระบบและ
กลไกดวย และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา สภาควรกําหนดการนับภาระงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
และสะทอนภาระงานที่แทจริง (บางสถาบันจัดการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา จํานวนสัปดาห
แตกตางกันทําใหตัวหารตางกัน ไมสะทอนภาระงานที่แทจริงของอาจารย) ดังนั้นการศึกษานี้จึง
เสนอแนะวา เกณฑภาระงานสอนของอาจารยดังกลาวควรถูกกําหนดเปนเกณฑสําคัญตอไป แตควร
กําหนดวิธีการคํานวณภาระงานสอนที่ชัดเจนและสะทอนภาระงานของอาจารยที่แทจริง ตัวอยางเชน 
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการรับรองหลักสูตรและสถาบัน พ.ศ. 2559 
กําหนดใหคิดภาระงานสอนเฉลี่ยจาก จํานวนชั่วโมงสอนจริงทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตลอดปการศึกษาหาร
ดวย 40 สัปดาห เปนตน และควรพิจารณาใหเกณฑ FTES ไมเกิน 1 ตอ 8 เปนเกณฑสําคัญ เนื่องจาก
เปนเกณฑที่ สกอ. กําหนดอยูแลว และมหาวิทยาลัยสวนใหญใหความสําคัญกับเกณฑนี้ในการกําหนด
อัตรากําลัง ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรสวนใหญใชเกณฑนี้ในการคํานวณจุดคุมทุนกอนขอเปด
หลักสูตรอยูแลว ดังนั้นจึงเปนเกณฑท่ีสถาบันควรตองดําเนินการได 
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15. เกณฑฯ ควรกําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรตองมีความรูเกี่ยวกับ
หลักการศึกษาหรือการบริหารจัดการหลักสูตร อาจารยผูสอนและอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง (CI) ควรตองมีความรูที่เกี่ยวกับการสอน และ
การประเมินผล เชน กําหนดใหตองผานการอบรม หรือมีวุฒิการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของกับหลัก
การศึกษา หลักสูตร การสอน หรือการประเมินผล เปนตน เนื่องจากการศึกษานี้พบวา การไมกําหนดให
อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรตองมีความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษาและการบริหารจัดการ
หลักสูตร ตลอดจนอาจารยผูสอนมีความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษา การสอน หรือการประเมินผล ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เชน 
อาจารยประจําหลักสูตรตองผานการอบรมหรือมวีุฒิการศึกษาดานหลักการศึกษาหรือการบริหารจัดการ
หลักสูตร อาจารยผูสอนตองผานการอบรมหรือมีวุฒิการศึกษาดานการสอนหรือการประเมินผล การไม
กําหนดใหสถาบันตองจัดใหอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง (CI) ไดรับการเตรียมความพรอมหรือพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับการสอนหรือการ
ประเมินผล สงผลใหสถาบันไมสามารถบริหารจัดการหลักสูตร จัดและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่ ซึ่งมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการ
วัดและประเมินผล ขึ้นอยูกับอาจารยผูสอนทุกระดับรวมทั้ง CI ดังนั้น CI จึงควรไดรับการพัฒนาดัง
ขางตน ซึ่งเปนการควบคุมมาตรฐาน CI ใหเทากันดวย นอกจากนี้สถาบันควรเขาใจธรรมชาติของ CI 
และจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ CI ดวย 

16. การที่เกณฑฯ ไมกําหนดคุณสมบัติ สัดสวนการสอนในแตละรายวิชาหรือในหลักสูตร
ของอาจารยพิเศษนั้น การศึกษานี้พบวาอาจสงผลตอการบริหารสถาบันในประเด็นตอไปนี้หรือไมก็ได 
สถาบันที่อัตรากําลังอาจารยไมเพียงพอสามารถใชอาจารยพิเศษเพื่อแกปญหาอาจารยไมเพียงพอ โดย
อาจจางอาจารยพิเศษแทนอาจารยประจําเพื่อลดงบประมาณรายจายดานอาจารย บางสถาบันอาจไม
เพิ่มจํานวนอาจารยประจําใหเพียงพอ เนื่องจากการจางอาจารยพิเศษมีตนทุนต่ํากวา และบางสถาบันใช
อาจารยพิเศษเปนผูสอนหลักในรายวิชาดานวิชาชีพซึ่งผูสอนควรเปนอาจารยประจําเพื่อสามารถให
คําปรึกษานอกชั้นเรียนหรือใหการสอนเสริมได จึงอาจสงผลเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพได ทั้งนี้มีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา บางสถาบันอาจตองการอาจารยประจําแตไมมีคน
สมัคร หรือถูกจํากัดโดยปจจัยอื่น อาทิ ไมมีคนมีคุณสมบัติเปนอาจารยมาสมัคร ทําใหการจางอาจารย
พิเศษเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารจัดการเพื่อใหไดคุณภาพที่ตองการ หากคัดเลือกอาจารยพิเศษ
ที่มีคุณภาพก็อาจสงผลดีตอการจัดการเรียนการสอนได อีกทั้งอาจารยพิเศษมีใหเลือกมาก และการเชิญ
อาจารยพิเศษเปนวิจารณญาณของผูบริหารและอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพิเศษที่มหาวิทยาลัย
คัดเลือกตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญตอการเรียนการสอนในหัวขอนั้นๆ อยูแลว (ซึ่ง
บางครั้งอาจมากกวาอาจารยประจํา) อยางไรก็ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศภายหลังจากเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 นี้มีผลบังคับใช ไดกําหนดใหอาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น และสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เนนทักษะดานวิชาชีพตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมี
คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ ดังนั้นการศึกษานี้จึงเสนอแนะวาอาจไมจําเปนตองกําหนด
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คุณสมบัติและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยพิเศษเพิ่มเติม หรือระบุเพียงเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีทีม่ีผลบังคับใชอยู 

17. เกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง (CI) ผลการศึกษานี้พบวา การกําหนดให
สถาบันควรมีแผนและงบประมาณใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาทุก
ปงบประมาณ สงผลใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีความรูที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ แตสถาบันควรมีระบบกํากับติดตามการนําผล
การพัฒนาทุกปไปใชในการปฏิบัติงาน อีกทั้งควรจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาใหเพียงพอ
สําหรับการพัฒนาทุกดาน ทั้งดานวิชาชีพ ดานหลักสูตรและการเรียนการสอนและดานการวิจัย อีกท้ัง
การกําหนดใหสถาบันควรจัดใหอาจารยไดรับการพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพกายภาพบําบัด
อยางนอยปละ 1 ครั้ง สงผลใหสถาบันไดพัฒนาอาจารยใหมีมาตรฐานตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่
สถาบันกําหนด โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาแมจะมีขอมูลที่บงชี้ไดชัดวาการอบรมความรูที่เกี่ยวของกับ
กายภาพบําบัดมีผลดีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน อยางไรก็ตามการกําหนดปละ 1 ครั้งอาจ
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรเพียงสวนหนึ่งเทานั้น นอกจากนี้ตามการที่เกณฑฯ ไม
กําหนดสัดสวนอาจารย CI ที่สถาบันควรจัดใหมีการพัฒนาความรู ดังนั้นอาจารย CI บางสวนของ
สถาบันอาจไมไดรับการพัฒนา ซึ่งอาจสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหรือไมก็ได 
โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา สถาบันไมสามารถบังคับใหอาจารย CI เขารับการอบรมได สวนมากเปน
ความสมัครใจตามความสนใจ ตลอดจนปจจุบันมีระบบและกลไกในการพัฒนาองคความรูในหลาย
รูปแบบ และอาจารย CI สวนใหญเปน CI ใหกับหลายมหาวิทยาลัยซึ่งมีการจัดอบรมที่หลากหลาย
รูปแบบตามความตองการของ CI และนักกายภาพบําบัด นอกจากนี้ CI ทุกคนตองมีการพัฒนาตนเอง
และเก็บคะแนนเพื่อตอใบอนุญาตอยูแลวจึงไมควรไปกําหนดรายละเอียดของการควบคุมมาตรฐานตางๆ 
มากเกินไป นอกจากนี้การที่เกณฑฯ ไมไดกําหนดรูปแบบของการพัฒนาความรูใหกับอาจารย CI สงผล
ใหสถาบันสามารถบูรณาการการพัฒนาความรูใหกับอาจารย CI เขากับการบริการวิชาการของสถาบัน
ทั้งรูปแบบที่ของ USR (ใหเปลา) และการสรางรายไดใหกับสถาบันได อยางไรก็ตามแนวทางของ WCPT 
2011 และการจัดการศึกษาดานกายภาพบําบัดในตางประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ใหความสําคัญกับ
การสอนทางคลินิกเปนอยางมาก และกําหนดคุณสมบัติของอาจารยทางคลินิกเขมงวดเพิ่มเติมจาก
เกณฑฯ นี้คอนขางมาก อาทิ อาจารยทางคลินิกควรตองมีการศึกษาหลังระดับวิชาชีพ (post 
professional education) มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณอยางนอย 1 ป ในสาขาที่สอน มีการ
สอนและประเมินทักษะของนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร หรือไดรับ
การรับรองจากองคกรวิชาชีพใหเปนอาจารยทางคลินิก เปนตน อยางไรก็ตามการฝกปฏิบัติทางคลินิก
กายภาพบําบัดในประเทศไทยมีขอจํากัดหลายประการ การกําหนดเกณฑที่เขมงวดมากเกินไปอาจเปน
อุปสรรคตอการบริหารสถาบัน ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีขอเสนอแนะวา สภากายภาพบําบัดควร
กําหนดการพัฒนาการสอนทางคลินิกเปนวาระสําคัญ มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาการสอนทาง
คลินิก โดยทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรับรูและมีสวนรวม เชน สภากายภาพบําบัด สถาบันการศึกษา 
สถานพยาบาล อาจารยทางคลินิก โดยพัฒนาอยางคอยเปนคอยไป 
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18. การกําหนดใหสถาบันตองมีบุคคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการและการศึกษาประจํา
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางนอย 1 คนที่รับผิดชอบดานบริหารจัดการ
และการดําเนินงานของหลักสูตร เปนเกณฑสําคัญนั้นควรคงไว เนื่องจากผลการศึกษานี้พบวา เกณฑ
ดังกลาวสงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากมีบุคคลากรที่ชวยใน
การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แตการไมกําหนดสัดสวนกับจํานวนนิสิตอาจไม
สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพได เนื่องจากแตละสถาบันมี
จํานวนนักศึกษาแตกตางกัน ความจําเปนของการมีบุคคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการและการศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนจึงแตกตางกัน โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาบทบาทของสายสนับสนุนดาน
วิชาการและการศึกษามีความจําเปน แตอาจไมมีความจําเปนที่จะตองกําหนดเปนสัดสวนตอจํานวน
นักศึกษา เนื่องจากบทบาทไมใชการเรียนการสอน การแบงหนาที่และบริบทในการทํางานของแตละ
สถาบันจะแตกตางกัน ดังนั้นจํานวนคนควรเปนดุลยพินิจของแตละสถาบันวาเหมาะสมและสามารถ
อธิบายภาระงานที่สนับสนุนการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามพันธกิจของแตละสถาบัน อีกทั้งการศึกษานี้
พบวาการที่ไมกําหนดจํานวนนักศึกษาข้ันต่ําที่สถาบันตองมีบุคคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการและ
การศึกษา อาจสงผลเพิ่มงบประมาณรายจายตอสถาบันที่มีจํานวนนักศึกษานอย หรือไมก็ได เพราะ
สถาบันอาจสามารถใชบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการและการศึกษารวมกันกับสาขาวิชาอื่นได แตก็มี
ความคิดเห็นเพิ่มเติมวาการใชบุคลากรรวมกันเปนสิ่งที่ดีแตอาจไมสะดวกในทางปฎิบัติ ดังนั้นไมวาจะมี
นักศึกษาเทาไรก็ควรมีสายสนับสนุนประจําสาขาวิชา อยางไรก็ตามหากพิจารณาแนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลัยในปจจุบันนั้นจะเนนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพใชจายงบประมาณอยางรัดกุม 
แตงบประมาณดานบุคคลากรเปนรายจายที่มีสัดสวนมากในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ดังนั้นการจางบุคคลากรแตละตําแหนงควรมีความจําเปนที่ชัดเจน ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน สถาบันควรมีบุคคลากรสายนับสนุนอยางนอย 1 คน และหากสถาบันมี
นักศึกษาจํานวนมากผูบริหารสถาบันควรใชวิจารณญาณวิเคราะหความจําเปนและความคุมคาของการ
จางเพิ่มเติม  

19. การกําหนดสัดสวนอาจารยผูสอนหรืออาจารย CI ตอจํานวนนักศึกษาควรมีการ
กําหนดตอไป อยางไรก็ตามอาจพิจารณากําหนดสัดสวนที่จําเพาะกับแตละวิชาหรือแตละประเภทของ
ผูปวยเพิ่มเติม เนื่องจากการศึกษานี้พบวา การกําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็ม
เวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาใน
กลุมวิชาความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการที่มี
คุณภาพตามมาตฐาน เนื่องจากรายวิชาปฏิบัติของหลักสูตรกายภาพบําบัดตองการผลลัพธคือนักศึกษา
ปฏิบัติไดจริง ดังนั้นจึงตองการจํานวนอาจารยผูสอนปฏิบัติที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาในชั้นเรียน 
เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูและปฏิบัติไดภายในกําหนดเวลาของรายวิชาในหลักสูตร แตสถาบันที่มีจํานวน
อาจารยจํากัด ตองมีการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
สูง เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ (ซึ่งเปนรายวิชาสวนใหญของหลักสูตร) ใหเปนไปตาม
เกณฑฯ ภายใตขอจํากัดของจํานวนอาจารย อยางไรก็ตามมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา อัตราสวนดังกลาว
อาจไมเหมาะสมกับทุกรายวิชา อีกทั้งหากจํานวนอาจารยไมเพียงพอตองเพิ่มจํานวนอาจารย ไมใช
บริหารจัดการใหผานไปไดอยางทุลักทุเล นอกจากนี้ยังพบวาอาจสงผลใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารย
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จํากัด อาจารยแตละคนตองสอนหลายวิชาซึ่งอาจไมจําเพาะกับสาขาที่เชี่ยวชาญ อาจทําใหการสอนขาด
ประสิทธิภาพหรือไมก็ได แตก็มีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาแมวาสถาบันควรตองมีอาจารยในสัดสวนที่
เพียงพอตอนักศึกษา แตการสอนหลายวิชาทําใหอาจารยมีมุมมองกวางขึ้นเพราะสุดทายนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาแลวก็ตองใชหลายวิชามารวมกันในการรักษาผูปวย อีกทั้งยังมีวิธีการเตรียมการสอน
หลากหลายวิธีที่ทําใหการสอนมีประสิทธิภาพไดโดยอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนตอจํานวนนักศึกษา
ไมใช 1:14 อีกท้ังการศึกษานี้พบวาการกําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลา
หรือนักกายภาพบําบัดที่เปนบุคลากรของสถาบันนั้นหรืออาจารยพิเศษที่มีคําสั่งแตงตั้งในการสอนฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงตอจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาไมควรเกิน 1:6 นั้น สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงไดมีประสิทธิภาพ แตก็มีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา 
การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงบางกรณีจะมี
ประสิทธิภาพตองมีสัดสวนอาจารยตอนักศึกษานอยกวานี้ เชน ICU หรือ stroke เปนตน  

20. การกําหนดเกณฑเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการใหสถาบันมีการนิเทศงาน
การฝกงานทางคลินิกฯโดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรจาก
สถาบัน ควรกําหนดเปนเกณฑเพื่อการพัฒนาตอไป เนื่องจากผลการศึกษานี้พบวา การกําหนด
รายละเอียดขององคประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน โดยเปนเกณฑเพื่อการพัฒนาทุกขอนั้น 
สงผลใหสถาบันตองพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ 
Deming cycle (PDCA) และการใหสถาบันมีการนิเทศงานการฝกงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการ
ฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงโดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนใน
หลักสูตรจากสถาบันนั้น สงผลใหสถาบันมีขอมูลปอนกลับเชิงลึกจากแหลงฝกเพื่อการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แตสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัดตองมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งและนิเทศการฝกปฏิบัติงานไดภายใต
ขอจํากดัดานบุคลากร อยางไรก็ตามอาจสงผลใหสถาบันตองมีงบประมาณรายจายในการดําเนินงานดาน
การจัดการเรียนการสอนสูงขึ้นหรือไมก็ได โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา ตนทุนหลักสูตรถูกคิดมาตั้งแต
ขั้นตอนจัดทําหลักสูตรแลวดังนั้นสถาบันตองสามารถบริหารจัดการได นอกจากนี้จากผลการศึกษา
เอกสารของการศึกษานี้พบวาทุกสถาบันการศึกษาดําเนินการใหนักศึกษามีจํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินิกไมต่ํากวา 1,000 ชั่วโมงตามกําหนด โดยจัดจํานวนหนวยกิตและจํานวนรายวิชาฝกปฏิบัติงาน
ที่แตกตางกัน รูปแบบการนิเทศการฝกฏิบัติงานจึงแตกตางกันไป ดังนั้นการศึกษานี้จึงเสนอแนะวาหาก
สถาบันมีขอจํากัดดานงบประมาณ หรือบุคลากร ก็สามารถกําหนดรูปแบบการนิเทศที่เหมาะสมกับ
ขอจํากัดได 

21. การกําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมี (เกณฑฯ สําคัญ) และควรจัดใหม ี
(เกณฑฯ เพื่อการพัฒนา) อยางละเอียดและชัดเจนเปนสิ่งที่เกณฑควรคงไว เนื่องจากการศึกษานี้พบวา
เกณฑปจจัยเกื้อหนุน สงผลใหสถาบันมีแนวทางการวางแผนเพื่อพัฒนาทรัพยากรที่เปนปจจัยเกื้อหนุน
การจัดการศึกษาไดอยางชัดเจน สถาบันใชเปนเหตุผลในการขออนุมัติงบประมาณได ตลอดจนสามารถ
วางแผนงบประมาณในการจัดซื้อ บํารุงรักษา หรือจัดหาวัสดุครุภัณฑทดแทน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และทําใหสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมมีแนวทางการจัดหาปจจัยเกื้อหนุนที่ชัดเจน และสามารถ
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คํานวณงบประมาณเพื่อการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม ดวยความกาวหนาทาง
วิชาการอยางตอเนื่องจะทําใหเครื่องมือทางกายภาพบําบัดมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการศึกษานี้
เสนอแนะใหอาจระบุเพิ่มเติมดวยวาสัดสวนเครื่องมือทางกายภาพบําบัดตามประกาศอยางนอยรอยละ
เทาใดที่สถาบันควรมี (เพิ่มเติมจากเกณฑที่กําหนดอยูแลว) 

22. การกําหนดเกณฑสําหรับสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมควรกําหนดตอไป แตอาจ
ปรับขั้นตอนใหสะทอนผลการดําเนินการจริงและการติดตามอยางตอเนื่องของสภากายภาพบําบัด 
เชน ใหการรับรองปตอปจนกวาจะมีบัณฑิต และใหสถาบันพี่เลี้ยง (สถาบันที่มีประสบการณในการ
เปดดําเนินการสอนหลักสูตรกายภาพบําบัดติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 15 ป และไดรับการรับรอง
สถาบันจากสภากายภาพบําบัด ซึ่งทําหนาที่ใหคําปรึกษาและคําแนะนํา รวมถึงใหความชวยเหลือและ
ดูแลสถาบันที่ขอเปดดําเนินการใหมในการจัดการศึกษา ซึ่งสถาบันที่จะเปดดําเนินใหมมีขอตกลงเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 8 ป) มีสวนรวมในการประเมินเพื่อใหการรับรอง เนื่องจากผลการศึกษานี้
พบวา การที่เกณฑฯ กําหนดเวลายื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและขอรับรองสถาบันเพื่อการรับรอง
ปริญญาฯ ของสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม โดยสัมพันธกับวันที่เปดรับนักศึกษาใหมในหลักสูตรนั้น
อยางชัดเจน (180 วัน) ทําใหสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมมีแนวทาง และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
สําหรับการวางแผนการยื่นขอรับรองปริญญาฯ กอนการรับนักศึกษา อยางไรก็ตามมีอิทธิพลของเกณฑฯ 
หลายประเด็นที่เปนอิทธิพลที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไมก็ได ไดแก การขอรับรองสถาบันในครั้งแรก (กอน
เปดรับนักศึกษาตามหลักสูตร) ของสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมนั้น มีเฉพาะเกณฑมาตรฐานสําคัญ 
โดยดานเครื่องมือหรืออุปกรณนั้นใหเสนอเพียงแผนในการจัดหาที่เหมาะสม อาจสงผลใหสถาบันไม
ตองลงทุนจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณทั้งหมดไวลวงหนา และการที่หลังจากสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหมไดรับการรับรองสถาบันสําหรับปที่ 1 ของการดําเนินงานเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป
แลวนั้น ตองขอรับรองสถาบันสําหรับปที่ 2-4 ตอไปโดยใชผลการดําเนินการปการศึกษาแรกที่เปด
ดําเนินการ ซึ่งในปการศึกษานั้นสถาบันตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับสถาบันที่เคยเปดดําเนินการและ
ไดรับรองปริญญาอยูกอนแลว ยกเวนไมตองมีองคประกอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น
สถาบันจะไมมีผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาฝก
ปฏิบัติงาน ดังนั้น การขอรับรองในรอบนี้อาจไมสะทอนคุณภาพที่แทจริงของการบริหารสถาบันตาม
เกณฑฯ แตอาจสงผลเพิ่มคาใชจายในการขอรับรองสถาบัน อาทิ คาธรรมเนียมในการขอรับรองแก
สภากายภาพบําบัด และคาใชจายในการดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมิน และ
สถาบันอาจมีคาใชจายในการดําเนินงานและการลงทุนที่ยังไมจําเปน เชน คาจางบุคลากรสายสนุน
วิชาการ (อาจยังไมจําเปนสําหรับปแรกของการเปดดําเนินการ) และการจัดซื้อครุภัณฑที่เปนปจจัย
เกื้อหนุน (ยังไมมีการจัดการเรียนการสอนในปแรกของการเปดดําเนินการ) โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา
การควบคุมคุณภาพของสถาบันใหมตองตรวจติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อพิสูจนใหแนชัดวามีความ
พรอมจริงในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ทั้งนี้เกณฑนี้เปนการทดลองใชเกณฑเพื่อนําไป
พัฒนาซึ่งอาจไมสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริงเพราะรายวิชาไมครบตามหลักสูตร อีกดานหนึ่ง
อาจมองวาสถาบันจําเปนตองมีปจจัยเกื้อหนุนกอนเปดหลักสูตร หรือการเสนอแผนจัดหานั้นตอง
สอดคลองกับเวลาการใชงานจริง เชน มีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย พรอมใชกอนนิสิตขึ้นชั้นปที่ 
3 โดยไมตองลงทุนซื้อไวลวงหนา นอกจากนี้ประกาศสภาเทคนิคการแพทย เรื่อง หลักเกณฑและ
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วิธีการรับรองหลักสูตรและสถาบัน พ.ศ. 2559 นั้นกําหนดใหสถาบันใหมที่ผานการประเมินในปที่ 1 
จะตองผานการพิจารณาความเหมาะสมของสถาบันในการเปดดําเนินการสอนใหม ในปที่ 2-4 เปน
ระยะเวลา 1 ปการศึกษาติดตอกันทุกปอยางตอเนื่องตลอดหลักสูตรจนครบ 4 ปการศึกษา 

 
นอกจากนี้การศึกษานี้พบวาแมเกณฑการรับรองปริญญาจะสงผลตอการบริหารสถาบัน

หลายดานหลายประเด็น แตสถาบันตองมีการพัฒนาการบริหารสถาบันเพื่อใหสอดรับกับเกณฑที่
กําหนด โดยงานวิจัยนี้มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ดังนี้ 

1. ดานการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร สถาบันควรมีวัตถุประสงคหลักใน
การจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัด ไมใชแสวงหากําไร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรให
ความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน และสถาบันควรตื่นตัวในการวางแผนการ
ดําเนินงานของสถาบันใหมีมาตรฐานสูงขึ้น และเปนไปตามเกณฑฯ อยางตอเนื่อง ควรมีการบริหารงาน
โดยแบงโครงสรางตามแขนงวิชาเพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดสาขาวิชากายภาพบําบัดหลักที่เกณฑฯ 
การรับรองปริญญากําหนด รวมทั้งสถาบันอาจพัฒนาการบูรณาการการบริหารงานบุคคลใหอาจารยมี
คุณสมบัติตามเกณฑ โดยเฉพาะทักษะทางคลินิกของอาจารยและการศึกษาตอเนื่องเพื่อตออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของอาจารยเขากับการใหบริการวิชาการของสถาบัน โดยเฉพาะคลินิก
กายภาพบําบัด หรือกายภาพบําบัดชุมชน และสามารถบูรณาการการพัฒนาความรูใหกับอาจารยผู
ควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงเขากับการ
บริการวิชาการของสถาบันทั้งรูปแบบ USR (ใหเปลา) และการสรางรายไดใหกับสถาบัน อีกทั้งสถาบันที่
มีทรัพยากรจํากัดโดยเฉพาะอาจารย ตองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใตขอจํากัดดาน
บุคลากร นอกจากนี้สถาบันควรใชเกณฑฯ เพื่อเปนขอมูลหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรปจจัย
เกื้อหนุนการจัดการศึกษา เชน การวางแผนจัดหาใหเพียงพอ ซอมแซม หรือทดแทน ตลอดจนสถาบัน
ตองพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร/ ขอมูล/ สารสนเทศ เกี่ยวกับการดําเนินงานสถาบันใหมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสําหรับสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม 
ควรใชเกณฑการรับรองปริญญาฯ เปนขอมูลสําคัญในการวางแผนเพื่อการเปดดําเนินการสถาบัน 

2. ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน สถาบันควรตองมีการจัดการเรียน
การสอนใหมีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ Deming cycle (PDCA) และสําหรับ
นักศึกษาเฉพาะรายที่มีผลการเรียนต่ําโดยเฉพาะในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพกายภาพบําบัด
สถาบันควรมีระบบกํากับติดตาม จัดการเรียนการสอน ตลอดจนแผนการศึกษาที่เหมาะสมกับการ
เรียนรูของนักศึกษา มีระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการแผนการศึกษา
สําหรับนักศึกษาเฉพาะรายเหลานั้น อีกดานหนึ่งสถาบันควรมีระบบกํากับติดตามใหอาจารยนําผล
การฝกอบรมหรือการศึกษาตอเนื่องมาใชในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน 
สําหรับสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัดตองมีการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนในแตละภาค
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงเพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ (ซึ่งเปนรายวิชาสวน
ใหญของหลักสูตร) ใหเปนไปตามเกณฑฯ ภายใตขอจํากัดของจํานวนอาจารย  
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3. ดานการบริหารงานบุคคล สถาบันใหมและสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมควรตอง
มีระบบการสรรหาหรือเตรียมพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบัน รวมทั้งควรมีระบบ
กํากับติดตามการศึกษาตอเนื่องและการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของ
อาจารย และมีระบบบริหารจัดการ และกํากับติดตามใหอาจารยไดพัฒนาความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ
ในสาขาที่ตนเปนผูสอน สําหรับสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัดตองมีการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือมอบหมายภาระงานสอนที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของอาจารยแตละคน ตลอดจนมี
การกํากับติดตาม และควบคุมภาระงานสอนของอาจารยอยางมีระบบและกลไก และสถาบันที่มี
อาจารยผูสอนไมมีประสบการณสอนตองมีระบบการวางแผนพัฒนาอาจารยใหมีประสบการณสอน
ตามที่เกณฑฯ กําหนด นอกจากนี้สถาบันที่อัตรากําลังอาจารยไมเพียงพอสามารถใชอาจารยพิเศษ
เพื่อแกปญหาอาจารยไมเพียงพอได  

4. ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน สถาบันที่มีอาจารยไมเพียงพอตองเพิ่ม
จํานวนอาจารยซึ่งสงผลเพิ่มงบประมาณรายจายดานบุคลากรของสถาบัน ดังนั้นสถาบันจึงตองมีการ
บริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตามสถาบันที่อัตรากําลังอาจารยไมเพียงพอ 
อาจจางอาจารยพิเศษแทนไดแตตองอยูในสัดสวนที่เหมาะสมทั้งนี้เพื่อลดงบประมาณรายจายดาน
อาจารย นอกจากนี้แมปจจุบันบางสถาบันจะยังไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน
ในระดับมากเนื่องจากอยูในระบบราชการมากอน แตอนาคตบุคคลากรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะ
เกษียณอายุ ทรัพยากรจะเสื่อมสภาพ แตทิศทางการอุดมศึกษาประเทศจะลดการสนับสนุนการ
ดําเนินของมหาวิทยาลัย รวมถึงทิศทางการการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย ดังนั้นทุกสถาบันควร
ตองมีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ คํานึงถึงความสมดุลของงบประมาณรายรับ-รายจาย 
ใชทรัพยากรอยางคุมคาทั้งบุคคลและปจจัยเกื้อหนุน  

 

เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดเปนการกํากับมาตรฐานนักวิชาชีพ
กายภาพบําบัด โดยสภากายภาพบําบัดซึ่งเปนองคกรวิชาชีพตามกฎหมาย ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่
เปดดําเนินการอยูจําเปนตองปรับตัวและปรับปรุงการบริหารสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานที่สภา
วิชาชีพกําหนด ทั้งนีม้หาวิทยาลัยที่เปนตนสังกัดของสถาบันตองใหการสนับสนุนสถาบันตามทิศทางที่
สอดคลองกับสภาวิชาชีพ เพื่อใหไดนักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยใช
ทรัพยากรอยางคุมคา และการดําเนินการของสถาบันนั้นตองสามารถเผยแพรตอสังคมและตรวจสอบ
ไดโดยสภาวิชาชีพ ซึ่งสถาบันพึงใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการดําเนินงานให
เปนไปตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพกําหนด ภายใตการบริหารที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถาบัน ซึ่ง
เปนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 4 ดาน คือ 1) การบริหารการศึกษาตองสอดคลองและ
ตอบสนอง ตอนโยบายและความตองการของระบบการศึกษาไทย (relevance) 2) กระบวนการ
บริหารตองมีประสิทธิภาพ (efficiency) ไดประสิทธิผล (effectiveness) 3) ทุกขั้นตอนตองโปรงใส 
(transparency) แ ล ะ มี เ ห ตุ ผ ล  (reasonableness) 4) มี ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ผ ล ก า ร บ ริ ห า ร 
(accountability) 

นอกจากนี้ การศึกษานี้ เสนอแนะการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 มาประยุกตใชในการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
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ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดังนี้สถาบันตองมีความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานที่
สภาวิชาชีพกําหนด หากมีความไมเขาใจในประเด็นใดตองสอบถามเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง แลว
ดําเนินการประเมินสถาบันของตนวาต่ํากวาเกณฑในประเด็นใด และวางแผนพัฒนาสถาบันใน
ประเด็นเหลานั้นใหเปนไปตามที่เกณฑกําหนด และติดตามประเมินผลการพัฒนาเหลานั้นอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อเสนอตอสภากายภาพบําบัดขอรับรองปริญญาตอไป นอกจากนั้นยังตองทบทวน
แผนการพัฒนาสถาบันใหมีมาตรฐานสูงอยางตอเนื่องเพื่อรับการตรวจประเมินติดตามของสภา
กายภาพบําบัด ทั้งนี้สถาบันตองพัฒนาการบริหารจัดการสถาบันใหมีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช
ทรัพยากรอยางคุมคาโดยเฉพาะสถาบันที่มีทรัพยากรจํากัด  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

การวิจัยนี้ศึกษาสภาพการณปจจุบันของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดในปจจุบันเมื่อมีการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด 
พ.ศ. 2558 และศึกษาอิทธิพลของเกณฑดังกลาวตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ซึ่งขอคนพบจากการวิจัยนี้หลายประการควรมีการศึกษาวิจัยตอยอดเพิ่มเติม
องคความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทย เชน ทักษะ
การบริหารจัดการของผูบริหารหลักสูตรกายภาพบําบัดในปจจุบัน ทักษะการสอนและการประเมินผล
ของอาจารยและอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติทางคลินิกกายภาพบําบัดในปจจุบัน องคประกอบ
ของผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ดี องคประกอบของอาจารย
กายภาพบําบัดที่ดี เปนตน 
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การศึกษาเอกสาร 
สภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทย 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคหนึ่ง เพื่อทราบสภาพการณปจจุบันของการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมีการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด (พ.ศ. 2558) โดยใชการศึกษาเอกสาร (documenytary research) นั้น 
ผูวิจัยศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากหนังสือ วารสาร บทความ เอกสาร งานวิจัย และวิทยานิพนธ
ตางๆ ตลอดจนหลักการและวิธีการ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หนังสือสั่งการ เอกสาร 
รายงานแฟมเอกสาร เวปไซต ฐานขอมูลออนไลน และสารสนเทศของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดในประเทศไทยปจจุบัน 16 แหง พบขอมูลดังตอไปนี้ 

 
ประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด เพื่อประโยชนใน
การสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 

เมื่อมีการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 ตาม
ประกาศสภากายภายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 และเกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ภายใตขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยการ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 
2556 เพื่อการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น มีสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดและสามารถรับนักศึกษาใหมปการศึกษา 2559 ได ดังนี้ 

 

ตารางที ่12 ตารางแสดงสถาบันการศึกษาที่ไดรับรองปริญญาในวิชาชีพ พ.ศ. 2559 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
ระยะเวลาท่ีได 
รับรองสถาบัน 

หลักสูตร 

ปการศึกษา
ที่ใหความ
เห็นชอบ
หลักสูตร 

1 ภาควิชากายภาพบําบัด  
คณะเทคนคิการแพทย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

12 เมษายน 2558 - 
11 เมษายน 2563 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา
กายภาพบําบัด  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2558) 

2559-2563 
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ตารางที ่12 ตารางแสดงสถาบันการศึกษาที่ไดรับรองปริญญาในวิชาชีพ พ.ศ. 2559 (ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
ระยะเวลาท่ีได 
รับรองสถาบัน 

หลักสูตร 

ปการศึกษา
ที่ใหความ
เห็นชอบ
หลักสูตร 

2 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

12 เมษายน 2558 - 
11 เมษายน 2563 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา
กายภาพบําบัด  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2558) 

2559-2563 

3 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
สํานักวิชาสหเวชศาสตรและ
สาธารณสุขศาสตร  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

12 เมษายน 2558 - 
11 เมษายน 2563 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา
กายภาพบําบัด  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2558) 

2559-2563 

4 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิม- 
พระเกียรต ิ

12 เมษายน 2558 - 
11 เมษายน 2563 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา
กายภาพบําบัด 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559) 

2559-2563 

5 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร  
มหาวิทยาลยัพะเยา 

12 เมษายน 2558 - 
11 เมษายน 2563 

กายภาพบําบัดบณัฑติ  
หลักสตูรใหม 2555 

2559 

6 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

12 เมษายน 2558 - 
11 เมษายน 2563 

กายภาพบําบัดบณัฑติ  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2558) 

2559-2563 

7 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12 เมษายน 2558 - 
11 เมษายน 2563 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา
กายภาพบําบัด  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2556) 

2559-2560 

8 คณะกายภาพบําบดั  
วิทยาลัยเซนหลุยห 

12 เมษายน 2558 - 
11 เมษายน 2563 

กายภาพบําบัดบณัฑติ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559) 

2559-2563 

9 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

12 เมษายน 2558 - 
11 เมษายน 2563 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา
กายภาพบําบัด  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559) 

2559-2563 
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ตารางที ่12 ตารางแสดงสถาบันการศึกษาที่ไดรับรองปริญญาในวิชาชีพ พ.ศ. 2559 (ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
ระยะเวลาท่ีได 
รับรองสถาบัน 

หลักสูตร 

ปการศึกษา
ที่ใหความ
เห็นชอบ
หลักสูตร 

10 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

12 เมษายน 2558 - 
11 เมษายน 2563 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา
กายภาพบําบัด  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2558) 

2559-2563 

11 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

12 เมษายน 2558 - 
11 เมษายน 2563 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา
กายภาพบําบัด  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2558) 

2559-2563 

12 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

12 เมษายน 2558 - 
11 เมษายน 2563 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา
กายภาพบําบัด  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559) 

2559-2563 

13 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัรังสติ 

12 เมษายน 2558 - 
11 เมษายน 2563 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา
กายภาพบําบัด  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559) 

2559-2563 
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รูปแบบของมหาวิทยาลัยที่สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดสังกัด 

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ในปจจุบันสังกัดมหาวิทยาลัย
รูปแบบตางๆ กัน ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 13 ตารางแสดงรูปแบบของมหาวิทยาลัยที่สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดสังกัด 
ลําดับ สถาบันการศึกษา รูปแบบของมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 

1 มหาวิทยาลยัเชียงใหม มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ ออกนอกระบบเมื่อ 7 มีนาคม 
2551 

2 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัของรัฐ   
3 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ 

ตั้งแตกอตั้ง (8 เมษายน 2535) 
4 มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระ

เกียรต ิ
มหาวิทยาลยัเอกชน   

5 มหาวิทยาลยัพะเยา มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ 
ตั้งแตกอตั้ง (17 กรกฎาคม 2553) 

6 มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ 
ตั้งแตกอตั้ง (26 กันยายน 2541) 

7 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ ออกนอกระบบเมื่อ  
7 กุมภาพันธ 2551 

8 วิทยาลัยเซนหลุยห มหาวิทยาลยัเอกชน   
9 มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัรัฐ   
10 มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ ออกนอกระบบเมื่อ  

17 ตุลาคม 2550 
11 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร มหาวิทยาลยัของรัฐ   
12 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ ออกนอกระบบเมื่อ  

16 สิงหาคม 2558 
13 มหาวิทยาลยัรังสติ มหาวิทยาลยัเอกชน   
14 มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ ออกนอกระบบเมื่อ  

10 มกราคม 2551 
15 มหาวิทยาลยัขอนแกน มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ ออกนอกระบบเมื่อ  

18 กรกฎาคม 2558 
16 มหาวิทยาลยัครสิเตยีน มหาวิทยาลยัเอกชน   

สถานะของสถาบันฯ กอนประกาศผลการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด 8 เมษายน 2559 
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ที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ในปจจุบันมีสถานที่ตั้งอยูตาม
ภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย ดังตอไปนี ้

 

ตารางที ่14 ตารางแสดงที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดสังกัด 
ลําดับ สถาบันการศึกษา ที่อยู 

1 ภาควิชากายภาพบําบัด  
คณะเทคนคิการแพทย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

2 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

63 หมู 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลองครักษ 
อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 26120 

3 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
สํานักวิชาสหเวชศาสตรและ
สาธารณสุขศาสตร  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80161 

4 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ

18/18 ถนนบางนา-ตราด กม. ท่ี 18 ตําบลบางโฉลง 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

5 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร  
มหาวิทยาลยัพะเยา 

19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

6 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

333 หมู 1 ตําบลทาสุด อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย 
57100 

7 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อาคารจุฬาพัฒน 2 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

8 คณะกายภาพบําบดั  
วิทยาลัยเซนหลุยห 

19 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

9 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ตําบลทาโพธ์ิ อําเภทเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

10 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา  
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

11 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

15 ถนนกาญจวนิช ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110 
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ตารางที่ 14 ตารางแสดงที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดสังกัด 
(ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา ที่อยู 
12 ภาควิชากายภาพบําบดั  

คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

อาคารปยชาติ ช้ัน 9 99 หมู 18 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
12120 

13 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัรังสติ 

52/347 มหาวิทยาลยัรังสติ ถนนพหลโยธิน  
ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

14 สาขาวิชากายภาพบําบดั 
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยับูรพา 

169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี 20131 

15 ภาควิชากายภาพบําบดั 
คณะเทคนคิการแพทย 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

123 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน 40002 

16 สาขาวิชากายภาพบําบดั 
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน 

144 หมู 7 ตําบลดอนยายหอม อาํเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 73000 
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ระยะเวลาที่สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ถึง
ปจจุบัน (ปการศึกษา 2559) 

การจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2508 
โดยโรงเรียนกายภาพบําบัด ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตรศิ
ริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปจจุบันคือคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอด
ระยะเวลาที่ผานมาการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยมีพัฒนาการ
เรื่อยมา ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด จํานวนทั้งสิ้น 16 สถาบัน 
ดังนี้ 
ตารางที่ 15 ตารางแสดงระยะเวลาที่สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
ปการศึกษาที่เปดรับ

นักศึกษา
กายภาพบําบัดคร้ังแรก 

ระยะเวลาท่ีจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาวิชาชีพ
กาพบําบัด (ปการศึกษา)* 

1 มหาวิทยาลยัเชียงใหม 2527 32 
2 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2536 23 
3 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 2548 10 
4 มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ 2536 23 
5 มหาวิทยาลยัพะเยา 2550 9 
6 มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 2550 9 
7 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538 21 
8 วิทยาลัยเซนหลุยห 2551 8 
9 มหาวิทยาลยันเรศวร 2543 16 
10 มหาวิทยาลยัมหิดล 2508 51 
11 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2549 10 
12 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2541 18 
13 มหาวิทยาลยัรังสติ 2530 29 
14 มหาวิทยาลยับูรพา 2554 5 
15 มหาวิทยาลยัขอนแกน 2526 33 
16 มหาวิทยาลยัครสิเตยีน 2546 13 

* นับถึงปการศึกษา 2559 
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โครงสรางการบริหารงานของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบัน 16  สถาบัน มีโครงสราง
การบริหารแตกตางกันไปตามแตบริบทของแตละสถาบัน ดังตอไปนี ้

 
1. ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 

หมายเหตุ: แบงอาจารยเปนขนงวิชาตางๆ ดังนี้ 
(1) แขนงหายใจและไหลเวียนโลหิต 
(2) แขนงผูสูงอายุและชุมชน 
(3) แขนงกลามเนื้อและโครงราง 
(4) แขนงระบบประสาท 
(5) แขนงเด็ก 

ที่มา:  www.ams.cmu.ac.th/pt 
 
2. คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

ที่มา: http://healthsci.swu.ac.th 
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3. สาขาวิชากายภาพบําบัด สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 

3.1 โครงสรางการบริหารระดับสํานักวิชา 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.2 โครงสรางการบริหารระดับสาขาวิชา 

 

 

 
 
 
 
ที่มา: http://www.pt-walailak.com 

 
4. คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

 

 
ประกอบดวย 4 สาขาวิชา  

1. สาขาวิชากายภาพบําบัดพื้นฐาน 
2. สาขาวิชากายภาพบําบัดทางกระดูกและขอ  
3. สาขาวิชากายภาพบําบัดทางระบบประสาทและพัฒนาการบกพรองในเด็ก  
4. สาขาวิชากายภาพบําบัดทางระบบหัวใจและหลอดเลือด  

ที่มา: http://pt.hcu.ac.th/ 
 

ด้านกายภาพบาํบดัทางระบบ

กระดกูและกล้ามเนื �อ 

ด้านกายภาพบาํบดัทาง

ระบบประสาท 

ด้านกายภาพบาํบดัทางระบบ

หายใจ หวัใจและหลอดเลอืด 

หวัหน้าสาขาวชิา

เทคนิคการแพทย์ 

หวัหน้าสาขาวชิา

กายภาพบาํบดั 
 

หวัหน้าคลนิิก

กายภาพบาํบดั 
 

คณบด ี

รองคณบด ี

หวัหน้าสาขาวชิา

สาธารณสขุศาสตร์ 
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5. สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 
ที่มา: รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (Self - Assessment Report, SAR) ประจําป
การศึกษา 2558 
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6. สาขาวิชากายภาพบําบัด สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

 
 
ที่มา: http://health-sci.mfu.ac.th/projectMVC/public_aboutus5.do 
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7. ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 
 
ที่มา: http://www.pt.ahs.chula.ac.th/staff-diagram 
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8. คณะกายภาพบําบัด วิทยาลัยเซนหลุยห 

 
ที่มา: http://phy.slc.ac.th/home/obj-phy.php 
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9. ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 
ที่มา: http://www.ahs.nu.ac.th/th/index.php/2013-11-08-03-19-44/2013-11-08-03-19-47 
 
10. โครงสรางการบริหารงาน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

ที่มา: www.pt.mahidol.ac.th 
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11. ภาควิชากายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

 
 
หมายเหตุ: แบงอาจารยเปนระบบตางๆ  

(1) อาจารยกายภาพบําบัดทางระบบกลามเนื้อ กระดูกและขอ 
(2) อาจารยกายภาพบําบัดทางระบบประสาท 
(3) อาจารยกายภาพบําบัดทางระบบหายใจและหัวใจ 
(4) อาจารยกายภาพบําบัดในเด็ก 

ที่มา: http://medinfo2.psu.ac.th 
 
12. ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

 
ที่มา: http://allied.tu.ac.th/physical-therapy/department-chart/ 
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13. คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 
ที่มา: รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 
 
14. ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
ที่มา: รายงานประจําป 2558 คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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15. สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ที่มา: alliedhs.buu.ac.th 
 
16. สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

 

 
 
ที่มา: http://service.christian.ac.th/ahs 
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ผูบริหารสถาบันการศึกษา 

 ผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ในปจจุบัน (เมื่อมีการ
ประกาศใชเกณฑรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด 2558) มีตําแหนงทางวิชาการ และวุฒิ
การศึกษาที่แตกตางกัน ดังตอไปนี ้
ตารางที่  16 ตารางแสดงคุณสมบัติของผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

ลําดับ สถาบันการศึกษา ชื่อผูบริหาร 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

1 ภาควิชากายภาพบําบัด  
คณะเทคนคิการแพทย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ผศ.ดร.สมรรถ
ชัย จํานงคกิจ 

ผูชวย
ศาสตราจารย  

วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
M.S. (Physical Therapy) 
Georgia State University, 
Atlanta, GA, USA 
Ph.D (Exercise Science) 
University of Georgia, Athens, 
GA, USA 

2 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร-
วิโรฒ 

รศ.ดร.รัมภา  
บุญสินสุข 

รอง
ศาสตราจารย 

วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
Postgraduate Diploma 
(Physical Therapy), Curtin 
University, Perth, Australia 
Ph.D. (Rehabilitation Science), 
McGill University, Quebec, 
Canada 

3 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
สํานักวิชาสหเวชศาสตร
และสาธารณสุขศาสตร  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

ดร.อโนมา   
สันติวรกลุ 

อาจารย วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วท.ม. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปร.ด. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

4 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรต ิ

ผศ.ดร.พรรัชนี   
วีระพงศ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
วท.ม. (สรีรวิทยาของการออก
กําลังกาย) มหาวิทยาลัยมหดิล 
Ph.D. (Biomechanics) 
Auckland University of 
Technology, Auckland, New 
Zealand 
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ตารางที่  16 ตารางแสดงคุณสมบัติของผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด (ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา ชื่อผูบริหาร 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

5 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร  
มหาวิทยาลยัพะเยา 

อ.พุทธิพงษ  
พลคําฮัก 

อาจารย วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
วท.ม. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

6 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
สํานักวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ  
มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

ดร.วิศรตุ  
บุตรากาศ 

อาจารย วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัศรีนรินทรวิโรฒ 
วท.ม. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
ปร.ด. (Human Movement 
Sciences) มหาวิทยาลยัขอนแกน 

7 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร. สุจติรา 
บุญหยง 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
วท.ม. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
Ph.D. (Human Physiology), 
University of Oregon, Oregon, 
USA  

8 คณะกายภาพบําบดั  
วิทยาลัยเซนหลุยห 

ผศ.ดร.ผกาวลี  
พุมสุทัศน 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
วท.ม. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปร.ด. (วิทยาศาสตรการแพทย) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

9 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผศ.ดร.
กนกวรรณ  
ศรีสภุรกรกลุ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.บ (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
วท.ม (สรีรวิทยาของการออกกําลงั
กาย) มหาวิทยาลยัมหิดล 
Ph.D. (Phychology) , The 
University of Warwick, 
UNITED KINGDOM 
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ตารางที่  16 ตารางแสดงคุณสมบัติของผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด (ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา ชื่อผูบริหาร 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

10 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

รศ.ดร. รุงทิวา 
วัจฉละฐิต ิ

รอง
ศาสตราจารย 

วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
วท.ม. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
Ph.D. (Physiotherapy) The 
University of Sydney, 
Australia 

11 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลา- 
นครินทร 

อ.พรนิตย  
วรรธนพิสิฐกลุ 

อาจารย วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
วท.ม. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

12 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ผศ.ดร.เกษรา  
รักษพงษสิร ิ

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.บ (Physiotherapy) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
วท.ม (Physiology of Exercise) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปร.ด (Physiology) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

13 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัรังสติ 

ดร.วรชาติ  
เฉิดชมจันทร 

อาจารย วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัรังสติ 
วท.ม. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปร.ด. (วิทยาศาสตรการแพทย) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

14 ภาควิชากายภาพบําบดั 
คณะเทคนคิการแพทย 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ผศ. สภุาภรณ  
ผดุงกิจ 
 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
วท.ม (สรีรวิทยาของการออกกําลงั
กาย) มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

15 สาขาวิชากายภาพบําบดั 
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยับูรพา  

อ.ทัศวิญา  
พัดเกาะ 

อาจารย วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัศรีนรินทรวิโรฒ 
วท.ม. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
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ตารางที่  16 ตารางแสดงคุณสมบัติของผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด (ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา ชื่อผูบริหาร 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

16 สาขาวิชากายภาพบําบดั 
คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน  

ดร.กิตติพันธุ   
อรุณพลังสันต ิ

อาจารย วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปร.ด. (สรีระวิทยาการแพทย) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

เมื่อมีการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 นั้น 
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษายังคงตองดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตาม 
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่งใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน โดยมีอิสระ
ในการเลือกระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในได เอง ซึ่ ง ในปการศึกษา 2558 นั้น
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดทั้ง 16 สถาบันใชระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาดังตอไปนี ้
 
ตารางที่ 17 ตารางแสดงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดเลือกใชในปการศึกษา 2558 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)  

ปการศึกษา 2558 
ระดับคณะ ระดับหลักสูตร 

1 ภาควิชากายภาพบําบดั คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

EdPEx สกอ. 

2 สาขาวิชากายภาพบําบดั คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สกอ. สกอ. 

3 สาขาวิชากายภาพบําบดั สํานักวิชาสหเวชศาสตร 
และสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 

สกอ. สกอ. 

4 คณะกายภาพบําบดั มหาวิทยาลัยหัวเฉียว- 
เฉลิมพระเกียรต ิ

สกอ. สกอ. 
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ตารางที่ 17 ตารางแสดงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัดเลือกใชในปการศึกษา 2558 (ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)  

ปการศึกษา 2558 
ระดับคณะ ระดับหลักสูตร 

5 สาขาวิชากายภาพบําบดั คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

CUPT QA AUN QA 

6 สาขาวิชากายภาพบําบดั สํานักวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

สกอ. สกอ. 

7 ภาควิชากายภาพบําบดั คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

CU-QA 84 (ประกัน
คุณภาพของ
จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั) 

AUN QA 

8 คณะกายภาพบําบดั วิทยาลัยเซนหลุยห สกอ. สกอ. 
9 ภาควิชากายภาพบําบดั คณะสหเวชศาสตร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
สกอ. สกอ. 

10 คณะกายภาพบําบดั มหาวิทยาลัยมหิดล EdPEx AUN QA 
11 ภาควิชากายภาพบําบดั คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
EdPEx AUN QA 

12 ภาควิชากายภาพบําบดั คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

สกอ. (เพิ่มเตมิตัวบงช้ี
ที่จําเปนของ มธ. และ 

EdPEx) 

สกอ. 

13 คณะกายภาพบําบดั มหาวิทยาลัยรังสิต สกอ. สกอ. 
14 ภาควิชากายภาพบําบดั คณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 
EdPEx สกอ. 

15 สาขาวิชากายภาพบําบดั คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยับูรพา 

CUPT QA AUN QA 

16 สาขาวิชากายภาพบําบดั คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน 

สกอ. สกอ. 
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แหลงเรียนรูทางคลินิกกายภาพบําบัด 

 แมวาการจัดประสบการณภาคสนาม หรือการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือ
การฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงของหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ของ
สถาบันการศึกษาในปจจุบันจะใชแหลงเรียนรูคือ โรงพยาบาลระดับตางๆ สถานบริการสุขภาพ มูลนิธิ 
ศูนยศึกษาพิเศษ ตลอดจนชุมชน ภายใตการดูแลของอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่เปนนักวิชาชีพกายภาพบําบัด อยางไรก็ตาม
บางสถาบันมีแหลงเรียนรูซึ่งเปนคลินิกกายภาพบําบัดของสถาบันเอง และ/หรือโรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยที่สังกัด ดังตอไปนี ้
 
ตารางที่ 18 ตารางแสดงแหลงเรียนรูทางคลินิกกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด 

ลําดับ สถาบันการศึกษา คลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
1 ภาควิชากายภาพบําบัด  

คณะเทคนคิการแพทย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

คลินิกกายภาพบําบัด  
ศูนยบริการเทคนิคการแพทย
คลินิก 

โ ร งพยาบาลมหา ราชนคร
เชียงใหม 

2 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

1. คลินิกกายภาพบําบัด มศว 
ประสานมิตร 
2. คลินิกกายภาพบําบัด มศว 
องครักษ 

1. ศูนยการแพทยปญญานันท
ภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
2 .  ศู น ย ก า ร แพท ย ส ม เ ด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

3 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
สํานักวิชาสหเวชศาสตรและ
สาธารณสุขศาสตร  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

คลินิกกายภาพบําบัด 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

- 

4 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัหัวเฉียว- 
เฉลิมพระเกียรต ิ

คลินิกกายภาพบําบัด 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

โรงพยาบาลหัวเฉียว 

5 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร  
มหาวิทยาลยัพะเยา 

คลินิกกายภาพบําบัด 
ศูนยเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

- 

6 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง 

7 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คลีนิคกายภาพบําบัด 
หนวยบริการวิทยาศาสตร
สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
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ตารางที่ 18 ตารางแสดงแหลงเรียนรูทางคลินิกกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด (ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา คลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
8 คณะกายภาพบําบดั  

วิทยาลัยเซนหลุยห 
- โรงพยาบาลเซ็นหลุยส 

9 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

คลินิกกายภาพบําบัด 
หนวยสงเสริมสุขภาพ 
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร 
 

10 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ศูนยกายภาพบําบดั 
1. อาคารสํานักงานอธิการบดี 
(เดิม) เชิงสะพานสมเด็จพระปน
เกลา 
2. อาคารคณะกายภาพบําบดั 
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

โรงพยาบาลศิริราช 
ศู น ย ก า ร แ พ ท ย ก า ญ จ น า
ภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 

11 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

- โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

12 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ศูนยกายภาพบําบัดและธารา
บําบัด  
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม
พระเกียรต ิ

13 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัรังสติ 

คลินิกกายภาพบําบัด 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

- 

14 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะเทคนคิการแพทย 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

คลินิกกายภาพบําบัด 
คณะเทคนคิการแพทย 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

โรงพยาบาลศรีนครินทร 
 

15 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร  
มหาวิทยาลยับูรพา  

คลินิกกายภาพบําบัด 
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการสห
เวชศาสตร 
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยับูรพา  

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบรูพา 

16 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน  

คลินิกกายภาพบําบัด 
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน 
 

- 
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โครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด  

หลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ในปจจุบัน (เมื่อมีการประกาศใชเกณฑรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด 2558) มีโครงสราง
หลักสูตรแตกตางกัน ดังตอไปนี ้
 
ตารางที่ 19 ตารางแสดงโครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
จํานวน 

หนวยกิตรวม 

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
(หนวยกิต) 

หมวดวิชาเฉพาะ (หนวยกิต) 
หมวดวิชา
เลือกเสร ี

(หนวยกิต) 

หมายเหตุ 
(ชื่อหลกัสูตร) 

1 ภาควิชากายภาพบําบัด  
คณะเทคนคิการแพทย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

141 30 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 31 หนวยกิต 
วิชาเอก 74 หนวยกิต 
รวม 105 หนวยกิต 

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

2 ภาควิชากายภาพบําบดั 
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

142 30 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรสุขภาพ 38 หนวย
กิต 
วิชาชีพกายภาพบําบัด 68 หนวยกิต 
รวม 106 หนวยกิต 

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

3 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
สํานักวิชาสหเวชศาสตรและ
สาธารณสุขศาสตร  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

145.5 
(48.5  

หนวยวิชา) 

  

30 
(10 หนวยวิชา) 

วิชาพื้นฐาน 22.5 หนวยกิต  
(7.5 หนวยวิชา) 

วิชาเอก 88.5 หนวยกิต  
(29.5 หนวยวิชา) 

รวม 111 หนวยกิต (37 หนวยวิชา) 

6 
(2 หนวยวิชา) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

4 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ

142 30 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 26 หนวยกิต 
วิชาชีพ 80 หนวยกิต 
รวม 106 หนวยกิต 

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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ตารางที่ 19 โครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด (ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
จํานวน 
หนวย
กิตรวม 

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
(หนวยกิต) 

หมวดวิชาเฉพาะ (หนวยกิต) 
หมวดวิชา
เลือกเสร ี

(หนวยกิต) 

หมายเหตุ 
(ชื่อหลกัสูตร) 

5 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร  
มหาวิทยาลยัพะเยา 

140 30 วิชาแกน 33 หนวยกิต 
วิชาเอก 71 หนวยกิต 
รวม 104 หนวยกิต 

6 กายภาพบําบัดบณัฑติ  
หลักสตูรใหม 2555 

6 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

146 30 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 26 หนวยกิต 
วิชาชีพบังคับ 84 หนวยกิต 
รวม 110 หนวยกิต 

6 หลักสตูรกายภาพบําบัด
บัณฑิต พ.ศ. 2558 

7 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

144 30 วิชาพื้นฐาน 25 หนวยกิต 
วิชาชีพ 83 หนวยกิต 
รวม 108 หนวยกิต 

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

8 คณะกายภาพบําบดั  
วิทยาลัยเซนหลุยห 

145 30 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25 หนวยกิต 
วิชาชีพ 84 หนวยกิต 
รวม 109 หนวยกิต 

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

9 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

146 30 วิชาแกน 30 หนวยกิต 
วิชาเฉพาะดาน 74 หนวยกิต 
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 6 หนวยกิต 
รวม 110 หนวยกิต 

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

10 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

146 30 วิชาความรูพื้นฐาน 32 หนวยกิต 
วิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพ 78 หนวยกิต 
รวม 110 หนวยกิต 

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
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ตารางที่ 19 โครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด (ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
จํานวน 
หนวย
กิตรวม 

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
(หนวยกิต) 

หมวดวิชาเฉพาะ (หนวยกิต) 
หมวดวิชา
เลือกเสร ี

(หนวยกิต) 

หมายเหตุ 
(ชื่อหลกัสูตร) 

11 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

145 31 วิชาแกน 4 หนวยกิต 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 9 หนวยกิต 
วิชาชีพ 78 หนวยกิต 
วิชาฝกงาน 17 หนวยกิต 
รวม 108 หนวยกิต 

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

12 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

145 30 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิต
ศาสตร 12 หนวยกิต 
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 18 
หนวยกิต 
วิชาเอก 79 หนวยกิต 
รวม 99 หนวยกิต 

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

13 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัรังสติ 

142 30 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หนวยกิต 
วิชาชีพ 88 หนวยกิต 
รวม 106 หนวยกิต 

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

14 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะเทคนคิการแพทย 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

139 30 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 35 หนวยกิต 
วิชาชีพ 68 หนวยกิต 
รวม 103 หนวยกิต 

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

15 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร  
มหาวิทยาลยับูรพา  

145 30 วิชาแกน 36 หนวยกิต 
วิชาบังคับ 73 หนวยกิต 
รวม 109 หนวยกิต 

6 กายภาพบําบัดบณัฑติ   
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
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ตารางที่ 19 โครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด (ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
จํานวน 
หนวย
กิตรวม 

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
(หนวยกิต) 

หมวดวิชาเฉพาะ (หนวยกิต) 
หมวดวิชา
เลือกเสร ี

(หนวยกิต) 

หมายเหตุ 
(ชื่อหลกัสูตร) 

16 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ  
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน  

148 35 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 42  หนวยกิต 
กลุมวิชาชีพ 65 หนวยกิต  
รวม 107 หนวยกิต 

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) 

หลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ในปจจุบัน (เมื่อมีการประกาศใชเกณฑรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด 2558) มีรายละเอียด
เกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง) แตกตางกัน ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 20 ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) ของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
จํานวน
รายวิชา 

จํานวน
หนวยกิต 

จํานวนชั่วโมง
ฝกงานรวม 
(ชั่วโมง) 

รายวิชาฝกงาน 
หมายเหตุ 
(หลักสูตร) 

1 ภาควิชากายภาพบําบัด  
คณะเทคนคิการแพทย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

5 16  การฝกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบําบัด 1  2(0-6-0) 
การฝกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบําบัด 2  3(0-15-0) 
การฝกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบําบัด 3  3(0-18-0) 
การฝกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบําบัด 4  3(0-15-0) 
การฝกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบําบัด 5  5(0-21-0) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2558) 
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ตารางที่ 20 ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) ของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด (ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
จํานวน
รายวิชา 

จํานวน
หนวยกิต 

จํานวนชั่วโมง
ฝกงานรวม 
(ชั่วโมง) 

รายวิชาฝกงาน 
หมายเหตุ 
(หลักสูตร) 

2 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 

6 18  คลินิกกายภาพบําบัด 1  2(0-6-0) 
คลินิกกายภาพบําบัด 2  4(0-16-0) 
คลินิกกายภาพบําบัด 3  4(0-16-0) 
คลินิกกายภาพบําบัด 4  4(0-16-0) 
คลินิกกายภาพบําบัด 5  2(0-8-0) 
คลินิกกายภาพบําบัด 6  2(0-8-0) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2558) 

3 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
สํานักวิชาสหเวชศาสตรและ
สาธารณสุขศาสตร  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 
 

3 22.5 
(7.5 หนวยวิชา) 

1,248 ฝกงานกายภาพบําบดั 1 0.5(0-4-2) 
ฝกงานกายภาพบําบดั 2 4(0-40-0) 
ฝกงานกายภาพบําบดั 3 3(0-40-0) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2554) 

4 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรต ิ

9 15 1,200 ฝกงานกายภาพบําบดั 1  1(0-0-1/4) 
ฝกงานกายภาพบําบดั 2  1(0-0-1/4) 
ฝกงานกายภาพบําบดั 3  1(0-0-1/4) 
ฝกงานกายภาพบําบดั 4  1(0-0-1/4) 
ฝกงานกายภาพบําบดั 5  1(0-0-1/4) 
ฝกงานกายภาพบําบดั 6  4(0-0-4/24) 
ฝกงานกายภาพบําบดั 7  2(0-0-2/12) 
ฝกงานกายภาพบําบดั 8  2(0-0-2/12) 
ฝกงานกายภาพบําบดั 9  2(0-0-2/12) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2559) 
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ตารางที่ 20 ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) ของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด (ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
จํานวน
รายวิชา 

จํานวน
หนวยกิต 

จํานวนชั่วโมง
ฝกงานรวม 
(ชั่วโมง) 

รายวิชาฝกงาน 
หมายเหตุ 
(หลักสูตร) 

5 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร  
มหาวิทยาลยัพะเยา 

2 11 1,008 การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 1  
5 หนว่ยกิต (360 ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 2  
6 หนวยกิต (648 ชั่วโมง) 

กายภาพบําบัดบณัฑติ  
หลักสตูรใหม 2555 

6 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

6 18  การฝกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 1  1(0-6-1) 
การฝกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 2  2(0-10-2) 
การฝกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 3  2(0-10-2) 
การฝกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 4  4(0-16-4) 
การฝกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 5  3(0-12-3) 
การฝกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 6  6(0-24-6) 

หลักสตูรกายภาพบําบัด
บัณฑิต พ.ศ. 2558 

7 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5 15 1,125 การฝกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 1  2(0-10-0) 
การฝกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 2  4(0-20-0) 
การฝกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 3  4(0-20-0) 
การฝกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 4  3(0-15-0) 
การฝกปฏิบัติทางกายภาพบาบัด 5  2(0-10-0) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. 2556) 
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ตารางที่ 20 ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) ของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด (ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
จํานวน
รายวิชา 

จํานวน
หนวยกิต 

จํานวนชั่วโมง
ฝกงานรวม 
(ชั่วโมง) 

รายวิชาฝกงาน 
หมายเหตุ 
(หลักสูตร) 

8 คณะกายภาพบําบดั  
วิทยาลัยเซนหลุยห 

6 18  ปฏิบัติประสบการณวิชาชีพกายภาพบําบัด 1 3(0-12-0) 
ปฏิบัติประสบการณวิชาชีพกายภาพบําบัด 2 3(0-12-0) 
ปฏิบัติประสบการณวิชาชีพกายภาพบําบัด 3 3(0-12-0) 
ปฏิบัติประสบการณวิชาชีพกายภาพบําบัด 4 3(0-12-0) 
ปฏิบัติประสบการณวิชาชีพกายภาพบําบัด 5 3(0-12-0) 
ปฏิบัติประสบการณวิชาชีพกายภาพบําบัด 6 3(0-12-0) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2552) 

9 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

3 13 1,098 การฝกปฏิบัติทางกายภาพบําบัด 1  
2 หนวยกิต (90 ชม.) 
การฝกปฏิบัติทางกายภาพบําบัด 2  
5 หนวยกิต (360 ชม.) 
การฝกปฏิบัติทางกายภาพบําบัด 3  
6 หนวยกิต (648 ชม.) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2554) 

10 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

6 18  การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 1 1(0-4-1) 
การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 2 2(0-8-2) 
การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 3 3(0-12-3) 
การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 4 4(0-16-4) 
การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 5 4(0-16-4) 
การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 6 4(0-16-4) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2558) 
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ตารางที่ 20 ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) ของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด (ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
จํานวน
รายวิชา 

จํานวน
หนวยกิต 

จํานวนชั่วโมง
ฝกงานรวม 
(ชั่วโมง) 

รายวิชาฝกงาน 
หมายเหตุ 
(หลักสูตร) 

11 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

7 17 1,020 การฝกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 1 1(0-4-0) 
การฝกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 2 1(0-4-0) 
การฝกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 3 1(0-4-0) 
การฝกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 4 3(0-12-0) 
การฝกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 5 3(0-12-0) 
การฝกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 6 4(0-16-0) 
การฝกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 7 4(0-16-0) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2558) 

12 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

6 20  การปฏิบัติงานทางคลินิก 1  1(0-4-0) 
การปฏิบัติงานทางคลินิก 2  3(0-12 0) 
การปฏิบัติงานทางคลินิก 3  3(0-1 -0) 
การปฏิบัติงานทางคลินิก 4  4(0-16-0) 
การปฏิบัติงานทางคลินิก 5  5(0-20-0) 
การปฏิบัติงานทางคลินิก 6  4(0- 6-0) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2552) 

13 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัรังสติ 

5 15  Clinical Skill in Physical Therapy I 3(0-12-6) 
Clinical Skill in Physical Therapy II 3(0-12-6) 
Clinical Skill in Physical Therapy III 3(0-12-6) 
Clinical Skill in Physical Therapy IV 3(0-12-6) 
Clinical Skill in Physical Therapy V 3(0-12-6) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2556) 
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ตารางที่ 20 ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) ของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด (ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
จํานวน
รายวิชา 

จํานวน
หนวยกิต 

จํานวนชั่วโมง
ฝกงานรวม 
(ชั่วโมง) 

รายวิชาฝกงาน 
หมายเหตุ 
(หลักสูตร) 

14 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะเทคนคิการแพทย 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

6 14  การฝกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 1 1(0-3-1) 
การฝกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 2 1(0-3-1) 
การฝกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 3 3(0-15-5) 
การฝกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 4 3(0-15-5) 
การฝกงานคลินิกทางกานภาพบําบัด 5 3(0-15-5) 
การฝกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 6 3(0-15-5) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2556) 

15 สาขาวิชากายภาพบําบดั 
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยับูรพา  

5 17 1,035 การฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทางคลินิก 1 2(0-10-0) 
การฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทางคลินิก 2 3(0-15-0) 
การฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทางคลินิก 3 4(0-20-0) 
การฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทางคลินิก 4 3(0-15-0) 
การฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดทางคลินิก 5 3(0-15-0) 

กายภาพบําบัดบณัฑติ   
(ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2555) 

16 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน  

7 22 1,320 ฝกปฏิบัติทางคลินิก 1 2(0-8-0) 
ฝกปฏิบัติทางคลินิก 2 2(0-8-0) 
ฝกปฏิบัติทางคลินิก 3 4(0-16-0) 
ฝกปฏิบัติทางคลินิก 4 4(0-16-0) 
ฝกปฏิบัติทางคลินิก 5 4(0-16-0 
ฝกปฏิบัติทางคลินิก 6 4(0-16-0 
ฝกปฏิบัติกายภาพบําบดัชุมชน 2(1-4-4)   

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชากายภาพบําบดั  
(ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 
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หลักสูตรที่เปดสอนและจํานวนนักศึกษา 

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ในปจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนทางดานกายภาพบําบัดระดับตางๆ แตกตางกันไป โดยมี
จํานวนนักศึกษาของแตละระดับ ดังตอไปนี ้
รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) 

ตารางที่ 21 ตารางแสดงหลักสูตรทางกายภาพบําบัดท่ีสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดเปดสอนและจํานวนนักศึกษาของแตละหลักสูตร 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
หลักสูตรที่เปดสอน จํานวนนักศึกษา (คน) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก วท.บ. วท.ม. ปร.ด. 
1 ภาควิชากายภาพบําบัด  

คณะเทคนคิการแพทย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

กายภาพบําบัด วิ ท ย า ศ า ส ต ร ก า ร
เคลื่ อนไหวและการ
ออกกําลังกาย 

วิ ท ย า ศ า ส ต ร ชี ว
การแพทย 

75 
(จํานวนรับนักศึกษา

ตามแผน  
ปการศึกษา 2560) 

16 
(จํานวนรับนักศึกษา

ตามแผน  
ปการศึกษา 2560) 

6 
(จํานวนรับ
นักศึกษา
ตามแผน  

ปการศึกษา 
2560) 

2 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด 57 
(จํานวน นิสิตป 1  
ปการศึกษา 2557) 

12 
(จํานวน นิสิตป 1  
ปการศึกษา 2557) 

6 
(จํานวน 
นิสิตป 1  

ปการศึกษา 
2557) 

3 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
สํานักวิชาสหเวชศาสตรและ
สาธารณสุขศาสตร  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

กายภาพบําบัด - - 60 
(จํานวนรับ  

ปการศึกษา 2560) 

- - 
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ตารางที่ 21 ตารางแสดงหลักสูตรทางกายภาพบําบัดที่สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดเปดสอนและจํานวนนักศึกษาของแตละหลักสูตร 
(ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
หลักสูตรที่เปดสอน จํานวนนักศึกษา (คน) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก วท.บ. วท.ม. ปร.ด. 
4 คณะกายภาพบําบดั  

มหาวิทยาลยัหัวเฉียว- 
เฉลิมพระเกียรต ิ

กายภาพบําบัด - - 120 
(หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด 

หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559) 

- - 

5 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร  
มหาวิทยาลยัพะเยา 

กายภาพบําบัด - - 60 
(แผนในการรับนสิิตตอป

การศึกษา หลักสูตร
กายภาพบําบัดบณัฑติ 

หลักสตูรใหม  
พ.ศ. 2555) 

- - 

6 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

กายภาพบําบัด - - 60 
(หลักสูตร

กายภาพบําบัดบณัฑติ 
หลักสตูรปรับปรุง  

พ.ศ. 2558) 

- - 
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ตารางที่ 21 ตารางแสดงหลักสูตรทางกายภาพบําบัดที่สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดเปดสอนและจํานวนนักศึกษาของแตละหลักสูตร 
(ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
หลักสูตรที่เปดสอน จํานวนนักศึกษา (คน) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก วท.บ. วท.ม. ปร.ด. 
7 ภาควิชากายภาพบําบดั  

คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด 80 
(แผนการรับนักศึกษา ป

การศึกษา 2558 
หลักสตูรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด 

หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556) 

10 
(แผนการรับ
นักศึกษา ป

การศึกษา 2558 
หลักสตูรวิทยา

ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชา

กายภาพบําบัด 
หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. 2556) 

 

8 คณะกายภาพบําบดั  
วิทยาลัยเซนหลุยห 

กายภาพบําบัด - - 50 - - 

9 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด - 60 
(แผนการรับนสิิต) 

5 
(แผนการรับนสิิต) 

- 

10 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

กายภาพบําบัด 
กิจกรรมบําบัด 

กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

64 
(จํานวนนักศึกษา  

รหัส 59) 

11 
(จํานวนนักศึกษา 

รหัส 59) 

5 
(จํานวน
นักศึกษา 
รหัส 59) 
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ตารางที่ 21 ตารางแสดงหลักสูตรทางกายภาพบําบัดที่สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดเปดสอนและจํานวนนักศึกษาของแตละหลักสูตร 
(ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
หลักสูตรที่เปดสอน จํานวนนักศึกษา (คน) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก วท.บ. วท.ม. ปร.ด. 
11 ภาควิชากายภาพบําบดั  

คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

กายภาพบําบัด - - 45 
(แผนการรับนักศึกษา  

2560) 

- - 

12 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด - 65 
(แผนการรับนักศึกษา 
หลักสตูรวิทยาศาสตร

บัณฑิต 
สาขาวิชากายภาพบําบดั 

หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. 2552) 

10 - 

13 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัรังสติ 

กายภาพบําบัด - - 108 
(จํานวนนักศึกษา 
ชั้นปที ่1/2557) 

- - 

14 ภาควิชากายภาพบําบดั คณะ
เทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

กายภาพบําบัด - กายภาพบําบัด 
- กายบําบัด 

(โครงการพิเศษ) 

- วิทยาศาสตรการ
เคลื่อนไหวของมนุษย 

- วิทยาศาสตรการ
เครื่อนไหวของมนุษย 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

62 
(จํานวนนักศึกษา 
ชั้นปที่ 1/2558) 

28 (จํานวน
นักศึกษา 

ชั้นปที่ 1/2558) 

- 

 
 

 
 

 -  -     
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ตารางที่ 21 ตารางแสดงหลักสูตรทางกายภาพบําบัดที่สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดเปดสอนและจํานวนนักศึกษาของแตละหลักสูตร 
(ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
หลักสูตรที่เปดสอน จํานวนนักศึกษา (คน) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก วท.บ. วท.ม. ปร.ด. 
15 สาขาวิชากายภาพบําบดั 

คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยับูรพา  

กายภาพบัด - - 50 
(แผนการรับนักศึกษา

หลักสตูรกายภาพบําบัด
บัณฑิต  

หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555) 

- - 

16 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน  

กายภาพบําบัด - - 60 
(แผนการรับนักศึกษา

หลักสตูรกายภาพบําบัด
บัณฑิต  

หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555) 

- - 
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การบริหารงานบุคคล 

สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ในปจจุบัน มีจํานวน วุฒิการศึกษา
สูงสุด และตําแหนงทางวิชาการของอาจารยแตกตางกัน ดังตอไปนี ้
 
ตารางที่ 22 ตารางแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย และจํานวนอาจารยที่
ลาศึกษาตอของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 

วุฒิการศึกษาของ
อาจารย 

(ไมนับรวมลาศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารย 

(ไมนับรวมลาศึกษา) 

จํานวน
อาจารย 
ลาศึกษา

ตอ 
(คน) 

ปริญญา
โท 

(คน) 

ปริญญา
เอก  
(คน) 

อ. 
(คน) 

ผศ. 
(คน) 

รศ. 
(คน) 

ศ. 
(คน) 

1 ภาควิชากายภาพบําบัด  
คณะเทคนคิการแพทย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

14 17 12 11 8 - - 

2 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ 

10 27 30 6 1 - - 

3 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
สํานักวิชาสหเวชศาสตร
และสาธารณสุขศาสตร  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

7 5 12 - - - 8 

4 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรต ิ

19 6 21 4 - - 5 

5 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร  
มหาวิทยาลยัพะเยา 

14 - 14 - - - 7 

6 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
สํานักวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ  
มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

16 3 19 - - - 3 

7 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3 13 5 9 2 - - 

8 คณะกายภาพบําบดั  
วิทยาลัยเซนหลุยห 

20 2 18 4 - - 2 
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ตารางที่ 22 ตารางแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย และจํานวนอาจารยที่
ลาศึกษาตอของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด (ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 

วุฒิการศึกษาของ
อาจารย 

(ไมนับรวมลาศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารย 

(ไมนับรวมลาศึกษา) 

จํานวน
อาจารย 
ลาศึกษา

ตอ 
(คน) 

ปริญญา
โท 

(คน) 

ปริญญา
เอก  
(คน) 

อ. 
(คน) 

ผศ. 
(คน) 

รศ. 
(คน) 

ศ. 
(คน) 

9 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

8 5 8 4 1 - 4 

10 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

21 27 32 12 4 - 9 

11 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานคริ
นทร 

9 - 9 - - - 3 

12 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

12 12 15 9 - - 3 

13 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัรังสติ 

23 4 27 - - - 9 

14 ภาควิชากายภาพบําบดั 
คณะเทคนคิการแพทย 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

13 6 10 7 2 - 7 

15 สาขาวิชากายภาพบําบดั 
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยับูรพา  

8 3 11 - - - 4 

16 สาขาวิชากายภาพบําบดั 
คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน  

7 1 8 - - - 1 
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คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในปจจุบันทุกสถาบันเก็บ
คาธรรมเนียมการการศึกษาจากนักศึกษา ทั้งนี้ในอัตราคาธรรมเนียมที่แตกตางกัน ดังตอไปนี ้
 
ตารางที่ 23 ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ของ
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

ตอภาคการศึกษา (บาท) 
คาธรรมเนียมการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร (บาท) 

1 ภาควิชากายภาพบําบัด  
คณะเทคนคิการแพทย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

20,000 170,000 

2 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

25,000 212,500 

3 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
สํานักวิชาสหเวชศาสตรและ
สาธารณสุขศาสตร  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

14,000 168,000 

4 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรต ิ

85,000 340,000 

5 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร  
มหาวิทยาลยัพะเยา 

25,000 212,500 

6 สาขาวิชากายภาพบําบดั  
สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง 

28,800 244,800 

7 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

21,000 173,250 

8 คณะกายภาพบําบดั  
วิทยาลัยเซนหลุยห 

55,000 440,000 

9 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

15,000 120,000 

10 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

23,500 188,000 

11 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

18,000 153,000 
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ตารางที่ 23 ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ของ
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด (ตอ) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา 
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 

ตอภาคการศึกษา (บาท) 
คาธรรมเนียมการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร (บาท) 

12 ภาควิชากายภาพบําบดั  
คณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

16,500 136,240 

13 คณะกายภาพบําบดั  
มหาวิทยาลยัรังสติ 

64,000 563,100 

14 ภาควิชากายภาพบําบดั คณะ
เทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

18,000 153,000 

15 สาขาวิชากายภาพบําบดั คณะสห
เวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  

30,000 260,000 

16 สาขาวิชากายภาพบําบดั คณะ
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
มหาวิทยาลยัครสิเตยีน  

 376,300 
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รายช่ือผูเขี่ยวชาญ ตามเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 

“อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอ 
การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด” 

 
กลุมที่ 1  ผูมีสวนเกี่ยวของกับองคกรวิชาชีพทางกายภาพบําบัด 

1. ดร.ปรีชา ปตานนท นักกายภาพบําบัด  
อดีตสมาชิกวุฒิสภาจันทบุรี (พ.ศ.2543-2549)  
ผูมีบทบาทผลักดัน พ.ร.บ.วิชาชีพกายภาพบําบัด 
ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า ค ณ ะ ส ห เ ว ช ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. พันตรี ประพล อยูปาน นักกายภาพบําบัด 
ที่ปรึกษาฝายกฎหมาย สภากายภาพบําบัด 
อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 

3. รองศาสตราจารย ดร. รุงทิวา วัจฉละฐิติ นักกายภาพบําบัด 
ประธานสภาสถาบันการศึกษากายภาพบําบัด
แหงประเทศไทย 
กรรมการสภากายภาพบําบัด วาระป 2557-
2560 
คณบดี คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พัชรี คุณค้ําชู นักกายภาพบําบัด 
นายกสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 
อาจารยประจําภาควิชากายภาพบําบัด  
คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ผกาวลี พุมสุทัศน  นักกายภาพบําบัด 
อนุกรรมการ ศูนยการศึกษาตอเนื่อง  
สภากายภาพบําบัด 
คณบดี คณะกายภาพบําบัด  
วิทยาลัยเซนตหลุยส 

 
กลุมที่ 2  ผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด หรือผูบริหารคณะ/

สํานักวิชาที่สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดสังกัด 
1. ดร. วรชาติ เฉิดชมจันทร   นักกายภาพบําบัด 

คณบดี คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 
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2. ดร. อโนมา สันติวรกุล   นักกายภาพบําบัด 
หัวหนาสาขาวิชากายภาพบําบัด  
สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พรรัชนี วีระพงศ นักกายภาพบําบัด 
คณบดี คณะกายภาพบําบัด  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

4. รองศาสตราจารย มาลินี ธนารุณ  คณบดี คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
5. รองศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ มีรัตน คณบดี คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

กลุมที่ 3  อดีตผูบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด หรืออดีตผูบริหาร
คณะหรือสํานักวิชาที่สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดสังกัด  

1. ดร.วิศรุต บุตรากาศ   นักกายภาพบําบัด 
อดีตหัวหนาสาขาวิชากายภาพบําบัด  
สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

2. รองศาสตราจารย ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ นักกายภาพบําบัด  
อดีตหัวหนาภาควิชากายภาพบําบัด  
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน   

3. รศ.ดร. ประวิตร เจนวรรธนะกุล  นักกายภาพบําบัด 
อดีตคณบดี คณะสหเวชศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4. อาจารยนงนุช ลวงพน   นักกายภาพบําบัด 
อดีตหัวหนาสาขากายภาพบําบัด 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
อดีตผูชวยคณบดี คณะสหเวชศาสตร  
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

กลุมที่ 4  นักวิชาการดานบริหารการศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพ 

1. ดร.รุงเพชร สงวนพงษ   นักกายภาพบําบัด 
จบการศึกษา ค.ด.(อุดมศึกษา)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อาจารยประจํา คณะกายภาพบําบัด  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิตวรี ขําเดช  นักกายภาพบําบัด 
จบการศึกษา ค.ด.(บริหารการศึกษา)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า  ค ณ ะ ก า ย ภ า พ บํ า บั ด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. ดร. ชุติมา  มาลัย จบการศึกษา ปรด.(บริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองผูอํานวยการ กลุมยุทธศาสตรและ 
ประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี 

4. ดร. สุนิภา ชินวุฒิ จบการศึกษา กศ.ด.(การอุดมศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
หัวหนาภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี 

5. ดร. เสาวณีย กานตเดชารักษ จบการศึกษา ค.ด.(การอุดมศึกษา)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝายวิชาการและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
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แบบบันทึกการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

เพื่อศึกษาสภาพการปจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมีการประกาศใชเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด 
(พ.ศ. 2558) 

ลําดับ สถาบันการศึกษา ผลการรับรอง
ปริญญาฯ คร้ังที่ 1 
หลังการประกาศใช

เกณฑฯ 

การบริหารสถาบันการศึกษา 
การบริหารท่ัวไป
และการบริหาร

ทรัพยากร 

การบริหาร
หลักสูตรและ 

การเรียนการสอน 

การบริหาร 
งานบุคคล 

การบริหาร
งบประมาณและ

การเงิน 

หมายเหตุ 

1 มหาวิทยาลยัเชียงใหม       
2 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ       
3 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ       
4 มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ       
5 มหาวิทยาลยัพะเยา       
6 มหาวิทยาลยัแมฟาหลวง       
7 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       
8 วิทยาลัยเซนหลุยห       
9 มหาวิทยาลยันเรศวร       
10 มหาวิทยาลยัมหิดล       
11 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร       
12 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร       
13 มหาวิทยาลยัรังสติ       
14 มหาวิทยาลยับูรพา       
15 มหาวิทยาลยัขอนแกน       
16 มหาวิทยาลยัครสิเตยีน       
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แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (EDFR รอบที่ 1) 

“อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอ 
การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด” 

------------------------ 
 
คําชี้แจง  
 แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ตามเทคนิคการวิจัยแบบ 
Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) รอบที่ 1 โดยใหผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ท่ีสงผลตอการบรหิารสถาบันการศึกษาระดับปรญิญา
วิชาชีพกายภาพบําบัด ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณของทานจะเปนประโยชนในการนําไปสรางแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ตามเทคนิค EDFR ในรอบท่ี 2 ตอไป 
 แบบสัมภาษณประกอบดวย 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ 
ตอนที่ 2  ประเด็นคําถามเกี่ยวกับ “อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่

สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ตามเทคนิค 
EDFR” 

 
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหในการสัมภาษณเปนอยางยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเปน

อยางสูงมา ณ โอกาสนี้  
 
 
 

นางศิริรัตน เกยีรติกลูานสุรณ  
       นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

              ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร  
               โทร. 088-2302582 e-mail: ladyingirl@hotmail.com, siriratk@go.buu.ac.th Line id: ying007 
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ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญ 
คําชี้แจง โปรดระบุรายละเอียดของทาน 
1.1 ชื่อผูใหสัมภาษณ............................................................................... อาย.ุ...................................ป 
1.2 ตําแหนง.......................................................................................................................................... 
1.3 สถานที่ทํางาน .............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
1.4 ระดับการศึกษา .................................................................... สาขา................................................ 
1.5 การติดตอ เบอรโทรศัพท.............................................. e-mail……………………………..……… 
  
วันที่ใหสัมภาษณ ..................................................................... เวลา................................................ 
           สถานที ่  ............................................................................................................................. 
 
ตอนที่ 2 ประเด็นในการสัมภาษณเกี่ยวกับ “อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพ

กายภาพบําบัด ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด” 

เกริ่นนํา การวิจัยเรื่องอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่สงผลตอการ
บริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด มีวัตถุประสงคขอหนึ่ง เพื่อคาด
ประมาณผลที่จะเกิดขึ้นตอการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดตาม
เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยใชเทคนิคการวิจัย EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) โดยการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคนี้มีขอตกลงเบื้องตน ดังตอไปนี ้

1. เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดในการศึกษานี้ หมายถึง เกณฑการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดตามประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 และประกาศ
สภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ภายใตขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวย
การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปน
สมาชิก พ.ศ. 2556 

2. การวิจัยตามวัตถุประสงคนี้มุงวิเคราะห ผลที่จะเกิดขึ้นตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดตามเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด โดย
อาจเปนผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทันที (immediate effect) ผลระยะสั้น (short range 
effect)  ผลระยะกลาง (middle range effect)  หรือผลระยะยาว (long range effect) 
ทั้งผลทางดานที่ดี ทางดานที่ไมดี และทางดานที่จะเปนไปไดมากท่ีสุด 

 
ดังนั้นจากขอตกลงเบื้องตนดังกลาว จึงไมจํากัดคําตอบหรือขอเสนอของผูเชี่ยวชาญ ทาน

สามารถใหคําตอบหรือขอเสนอตามที่ทานตองการ   
  



424 

ประเด็นคําถาม 
1. ในมุมมองของทาน อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่สงผลตอการ

บริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ภาพรวมจะเปนอยางไรบาง 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
2. ในมุมมองของทาน อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการ

บริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารทั่วไปและการ
บริหารทรัพยากร จะเปนอยางไรบาง 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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3. ในมุมมองของทาน อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการ
บริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารหลักสูตรและการ
เรียนการสอน จะเปนอยางไรบาง 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
 
4. ในมุมมองของทาน อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการ

บริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงานบุคคล จะเปน
อยางไรบาง 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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5. ในมุมมองของทาน อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอการ
บริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ดานการบริหารงบประมาณและ
การเงิน จะเปนอยางไรบาง 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 
 
6. ขอคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

ลงชื่อ......................................................ผูสัมภาษณ 
นางศิริรัตน เกยีรติกลูานสุรณ  

             นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
           ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร  

 ......................../....................../................... 
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แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ (EDFR รอบที่ 2) 

“อิทธิพลของเกณฑการรบัรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอ 
การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด” 

------------------------ 
คําชี้แจง  

1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้สรางข้ึนจากการสัมภาษณ EDFR รอบที่ 1 นํามาวิเคราะหและ
แบงขอมูลออกเปนกลุมๆ ตามเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (delphi technique) และพัฒนาเปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่สงผลตอการบริหาร
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่รางขึ้นมาจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ แบบสอบถามที่
สรางข้ึนในรอบที่ 2 นี้เปนแบบสอบถามปลายปด ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท (Likert’s rating 
scale) สําหรับใหผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นในรอบที่ 2  

2. แบบสอบถามฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญา
ในวิชาชีพกายภาพบําบัด ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด จึงขอความ
กรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของทานในสิ่งที่คิดวานาจะเปนอิทธิพลของเกณฑการ
รับรองปริญญาฯ ท่ีสงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

3. ผูวิจัยจะนําความคิดเห็นที่สอดคลองกันมาสรุปภาพรวมเปนอิทธิพลของเกณฑการรับรอง
ปริญญาฯ ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด คําตอบเหลานี้จะไมมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด ผูวิจัยขอรับรองวาขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามฉบับนี้จะเปน
ความลับ การนําเสนอขอมูลจะเปนขอมูลในภาพรวมเทานั้น  

4. เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดในการศึกษานี้ หมายถึง การรับรองปริญญา
ในวิชาชีพกายภาพบําบัดตามประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ลงวันที่  7 เมษายน พ.ศ. 2558 และประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ภายใตขอบังคับสภา
กายภาพบําบัดวาดวยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปน
สมาชิก พ.ศ. 2556 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหเปนอยางสูง สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
ในครั้งนี ้หากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับขอคําถามในแบบสอบถามสามารถติดตอกับผูวิจัยไดตลอดเวลา 

 
 

นางศิริรัตน เกยีรติกลูานสุรณ  
  นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

     ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
    โทร. 088-2302582 e-mail: ladyingirl@hotmail.com, siriratk@go.buu.ac.th Line id:ying007 
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คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  
ระดับ 5 หมายถึง ทานเห็นดวยกับอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ  

ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด มากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง ทานเห็นดวยกับอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ  

ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ทานเห็นดวยกับอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ  

ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ทานเห็นดวยกับอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ  

ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด นอย 
ระดับ 1 หมายถึง ทานเห็นดวยกับอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ  

ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด นอยที่สุด 
 

ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
 ดานการบริหารท่ัวไปและการบริหารทรัพยากร      
1 สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ มีความเชื่อมั่นวานัก

วิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปนผลผลิตของสถาบันจะมีมาตรฐาน สามารถ
สอบผานการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดได และ
ตรงกับความตองการของสังคม 

     

2 สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ จะไดรับความเชื่อมั่น
จากประชาชน นักศึกษา และสังคมวาเปนสถาบันที่มีคุณภาพได
มาตรฐาน 

     

3 สถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลวและไมไดรับการรับรองปริญญาฯ ตาม
เกณฑฯ นี้  จะส งผลทําใหสั งคมขาดความเชื่อมั่นตอนักวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่เปนผลผลิตของสถาบันซึ่งปฏิบัติงานในสังคมแลว 

     

4 การที่สถาบันจะไดรับการรับรองปริญญาฯ สถาบันตองมีหลักสูตรที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสภากายภาพบําบัด และสถาบันตองไดรับการรับรอง
จากสภากายภาพบําบัดนั้น สงผลใหการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัด
ของสถาบันการศึกษาไดรับการควบคุมมาตรฐานตั้งแตขั้นกระบวนผลิต 

     

5 การที่เกณฑฯ มีรายละเอียดเพื่อการกํากับมาตรฐานการผลิตนักวิชาชีพ
กายภาพบําบัดบัดตั้งแตกระบวนการผลิต สงผลใหสถาบันตื่นตัวในการ
วางแผนการดําเนินงานของสถาบันใหมีมาตรฐานสูงข้ึน 

     

6 กอนการประกาศเกณฑฯ สถาบันถูกกํากับมาตรฐานโดยสภามหาวิทยาลัย
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ และ
มีสภากายภาพบําบัดเปนผูตรวจสอบผลผลิตของการดําเนินการของสถาบัน
ผานการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดอยู
แลว ดังนั้นเกณฑฯ การรับรองปริญญาฯ นี้จึงสงผลใหสถาบันตองบริหาร
สถาบันภายใตภาวะกดดันของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่ เกินจําเปน สถาบันขาดอิสระและเอกภาพในการ
ดําเนินงาน และเปนการเพิ่มภาระที่ไมจําเปนตอสถาบัน 
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ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
7 การประกาศใชเกณฑฯ แสดงถึงความไมเชื่อมั่นของสภาวิชาชีพ

กายภาพบําบัดตอการดําเนินงานของสถาบันซึ่งถูกกํากับโดยสภา
มหาวิทยาลัยและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของประเทศ ตลอดจนกระบวนการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเปนผู
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดซึ่งดําเนินการโดยสภากายภาพบําบัดเอง 
สงผลใหสถาบันขาดความเชื่อมั่นในการพัฒนาสถาบันฯ ตามมาตรฐานที่
สภากายภาพบําบัดกําหนด 

     

8 การประกาศใชเกณฑฯ โดยองคกรวิชาชีพ และสถาบันจะไมสามารถเปด
ดําเนินการตอไดหากไมมีคุณสมบัติและการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑ
ฯ สงผลใหมหาวิทยาลัยใหความสําคัญ และสนับสนุนการดําเนินงานของ
สถาบันมากขึ้น 

     

9 เกณฑฯ อาจสงผลเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสถาบันท่ีมีมาตรฐานต่ํากวา
เกณฑฯ แตมหาวิทยาลัยไมเหน็ความสาํคัญ ไมใหการสนับสนุน และผลัก
ภาระใหสถาบันบริหารจัดการเอง 

     

10 เกณฑฯ บางสวน ขาดความชัดเจน คณะหรือมหาวิทยาลัยที่เปนตน
สังกัดของสถาบันจึงขาดความเชื่อมั่น สงผลกระทบตอการพิจารณาให
ความสนับสนุนแกสถาบัน 

     

11 เกณฑฯ ไมมีอิทธิพลในเชิงเปนอุปสรรคตอการบริหารสถาบันที่มี
วัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
แตจะมีอิทธิพลในเชิงเปนอุปสรรคตอการบริหารสถาบันที่เกิดจากการ
กําหนดโดยสวนอ่ืน หรือสถาบันท่ีกําเนิดขึ้นเพื่อแสวงหากําไร 

     

12 การที่กระบวนการพัฒนาเกณฑฯ กอนประกาศใชใหทุกสถาบันที่เปด
ดําเนินการอยูกอนและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมอยางตอเนื่องสงผล
ใหสถาบันมีการวางแผนเตรียมตัวใหมีคุณสมบัติตามเกณฑฯ เพื่อรับการ
ประเมิน 

     

13 แมวาสถาบันที่เปดดําเนินการอยูกอนจะมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑฯ 
แตในขั้นตอนการพัฒนารายละเอียดของเกณฑฯ มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตลอด สงผลใหการคาดการณและวางแผนเพื่อการพัฒนา
ของสถาบันขาดความชัดเจน ตลอดจนสถาบันสูญเสียงบประมาณในการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาสถาบันตามเกณฑฯ ท่ีไมถูกกําหนด 
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ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
14 การที่ไมมีการเผยแพรถึงเหตุผลและหลักการคิดคํานวณที่มาของการ

กําหนดตัวเลขหรือสัดสวนตางๆ ที่ปรากฎในเกณฑฯ อาทิ จํานวนชั่วโมง
สอนสูงสุดตอสัปดาหของอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูสอน ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณบริหารของผูบริหาร
สถาบัน ระยะเวลาขั้นต่ําของประสบการณสอนของผูบริหารสถาบัน 
อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ระยะเวลาขั้น
ต่ําของประสบการณทางคลินิกหรือการปฏิบัติงานในสถานการณจริงของ
อาจารย สัดสวนจํานวนอาจารยตอนักศึกษาในการสอนปฏิบัติการ ฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิก หรือสัดสวนอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกหรือมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป เปนตน 
ทําใหสถาบันขาดความเชื่อมั่นวาการบริหารสถาบันใหเปนไปตามเกณฑ
จะเปนทิศทางการพัฒนาสถาบันที่เหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพ สงผลในเชิงเปนอุปสรรคตอการวางแผนกําหนด
นโยบายของสถาบัน 

     

15 การที่กระบวนการขอรับรองสถาบันฯ พิจารณาจากผลการดําเนินงาน 1 
ปการศึกษาที่ผานมาของสถาบัน ทําใหสถาบันที่ไดรับการพิจารณาไม
รับรองโดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการแกไข ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่
กําหนด ไมสามารถดําเนินการแกไขไดเนื่องจากเปนผลการดําเนินงานที่
ผานไปแลว 

     

16 การไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไข ปรับปรุงภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สถาบันตองงดรับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไป
จนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง ซึ่งสถาบันเหลานั้นตองเสนอ
ผลการดําเนินงาน 1 ปการศึกษาที่ปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑแลว 
ภายหลังจากทราบผลการพิจารณา ดังนั้นสถาบันเหลานั้นจึงไดรับ
ผลกระทบเชนเดียวกับการไมรับรอง คือ ไมสามารถรับนักศึกษาได 
ดังนั้นการไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไข ปรับปรุง 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดนั้น หากกําหนดระยะเวลาใหสถาบันเปดรับ
นักศึกษาไดอีกจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง เชน ให
สถาบันเปดรับนักศึกษาไดอีก 1 ปการศึกษาถัดไปและหลังจากนั้นไม
สามารถรับนักศึกษาไดจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง จะ
สงผลตอการพัฒนาสถาบันเหลานั้นโดยเกิดผลกระทบดานลบนอยลง 

     

17 การที่ผลการพิจารณาใหการรับรองสถาบัน มีได 3 รูปแบบ คือ รับรอง 
ไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการแกไข ปรับปรุง ภายในระยะเวลาที่
กําหนด และไมรับรอง โดยการไมรับรองโดยมีเงื่อนไขฯ และการไม
รับรองนั้น สถาบันตองงดรับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไปจนกวาสภา
กายภาพบําบัดจะใหการรับรอง สงผลใหการวางแผนการดําเนินงานของ
สถาบันเพื่อตออายุการรับรองปริญญาฯ ขาดแนวทางที่ชัดเจน 
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ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
18 การกําหนดคะแนนของเกณฑฯ เพื่อการพัฒนาไมมีหลักการใหคะแนน

อยางละเอียด แตเปนการใหคะแนนแบบ all or none สงผลใหการ
วางแผนเพื่อการพัฒนาคุณสมบัติและการดําเนินงานของสถาบันให
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภากายภาพบําบัดกําหนดขาดแนวทางที่
ชัดเจน 

     

19 การกํ าหนดใหมีการตรวจเยี่ ยมและติดตามผลดํา เนินการของ
สถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองแลว สงผลใหสถาบันตองวาง
แผนการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑฯ อยางตอเนื่อง 

     

20 การที่มีเกณฑฯ สําหรับสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม โดยสถาบันตอง
ไดรับการรับรองปริญญาฯ กอนที่จะประกาศรับสมัครนักศึกษาได สงผล
ใหมีแนวทางในการวางแผนเพื่อเปดดําเนินการสถาบันใหมที่ชัดเจน 

     

21 การที่เกณฑฯ กําหนดเวลายื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและขอรับรอง
สถาบันเพื่อการรับรองปริญญาฯ ของสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม 
โดยสัมพันธกับวันท่ีเปดรับนักศึกษาใหมในหลกัสูตรนั้นอยางชัดเจน (180 
วัน) สงผลใหมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนสําหรับการวางแผนการยื่นของ
รับรองปริญญาฯ ของสถาบันท่ีจะเปดดําเนินการใหม 

     

22 การที่เกณฑฯ กําหนดสาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก ไดแก สาขาวิชา
กายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครงราง หรือสาขากายภาพบําบัด
ระบบประสาท หรือสาขากายภาพบําบัดระบบการไหลเวียนเลือดและ
การหายใจ หรือสาขากายภาพบําบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและ
ภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของในเด็ก สงผลกระตุนใหสถาบันมีการบริหารงาน
โดยแบงโครงสรางตามแขนงวิชา เพื่อเตรียมความพรอมใหสถาบันที่เปน
สวนหนึ่งของคณะสามารถพัฒนาสถาบันตอไปเปนคณะในอนาคตได 

     

23 การที่ เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันการศึกษาควรมีสถานะเทียบเทา
ภาควิชาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนอยางนอยสงผลให
สถาบันสามารถบริหารจัดการสถาบันทุกๆ ดาน และพัฒนาสถาบันใหมี
มาตรฐานสูงขึ้นได เนื่องจากผูบริหารสถาบันมีอํานาจในการตัดสินใจ 
วางแผน ดําเนินการเรื่องตางๆ และคณะหรือมหาวิทยาลัยใหความสําคัญ
กับสถาบัน 

     

24 การที่ เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันการศึกษาควรมีสถานะเทียบเทา
ภาควิชาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนอยางนอยสงผลให
สถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม และสถาบันใหม (อายุไมเกิน 10 ป) ที่มี
สถานะของสถาบันต่ํากวาเกณฑฯ มีการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสราง
ของคณะหรือมหาวิทยาลัย เพื่อใหสถานะของสถาบันเปนไปตามเกณฑฯ 

     

25 การที่เกณฑฯ กําหนดใหผูบริหารสถาบันตองเปนนักกายภาพบําบัดและ
ตองมีประสบการณสอนวิชาชีพกายภาพบําบัดมาแลวไมนอยกวา 3 ป 
ส ง ผล ให สถาบั นสามารถบริ ห าร งาน เพื่ อการผลิ ตนั ก วิ ช าชีพ
กายภาพบําบัดใหมีมาตรฐานตามที่สภากายภาพบําบัดกําหนดไดดี 
เนื่องจากผูบริหารสถาบันมีความเขาใจในลักษณะจําเพาะของวิชาชีพ 
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ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
26 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดคุณสมบัติของผูบริหารใหตองมีความรูดานการ

บริหารการศึกษาซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหสามารถบริหารสถาบันใหมี
ประสิทธิภาพ เชน ผานการฝกอบรม หรือมีวุฒิการศึกษาทางดานการ
บริหารการศึกษา อาจสงผลใหมีผูบริหารสถาบันที่ไมมีความรูดาน
การศึกษา/การบริหารการศึกษาและบริหารสถาบันไดมีประสิทธิภาพไม
เต็มที่ 

     

27 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร และ
อาจารยผู สอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติ งานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป สงผล
ใหสถาบันอาจพัฒนาการบูรณาการการบริหารงานบุคคลใหอาจารยมี
คุณสมบัติตามเกณฑเขากับการใหบริการวิชาการของสถาบัน โดยเฉพาะ
คลินิกกายภาพบําบัด หรือกายภาพบําบัดชุมชนได 

     

28 การที่เกณฑฯ ไมไดกําหนดรูปแบบของการพัฒนาความรูใหกับอาจารยผู
ควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงาน
ในสถานการณจริงที่สถาบันควรดําเนินการ สงผลใหสถาบันสามารถ
บูรณาการการพัฒนาความรูใหกับอาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงเขากับการ
บริการวิชาการของสถาบันทั้งรูปแบบทของ USR (ใหเปลา) และการ
สรางรายไดใหกับสถาบันได 

     

29 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงานทางคลินกิ
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง โดยอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรจาก
สถาบันการนั้น สงผลใหสถาบันท่ีมีจํานวนอาจารยจาํกัดตองมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้ง
และนิเทศการฝกปฏิบัติงานไดภายใตขอจํากัดดานบุคลากร 

     

30 การที่เกณฑระบุใหสถาบันควรมีระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ ประกอบดวย ระบบขอมูลและสารสนเทศดานการบริหาร การ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคมนั้น ไมสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบขอมูลและสารสนเทศของสถาบันที่มี
อยูเดิม เนื่องจากการใชระบบขอมูลและสารสนเทศของสถาบันมักเปน
ระบบเดียวกันกับมหาวิทยาลัยที่สังกัด ซึ่งเกณฑฯ นี้ไมสามารถสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาวิทยาลัยได 

     

31 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมีและควรจัดให
มีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันมีแนวทางการวางแผนเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรที่เปนปจจัยเกื้อหนุนการจัดการศึกษาไดอยางชัดเจน 

     

32 เกณฑฯ และกระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑฯ มีอิทธิผลใหสถาบัน
ตองพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานสถาบันใหมี
ประสิทธิภาพ 
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ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
33 การที่เกณฑฯ กําหนดองคประกอบการจัดการเรียนการสอนเปนเกณฑ

เพื่อการพัฒนาทุกขอนั้น สงผลใหสถาบันตองพัฒนาระบบการจัดเก็บ
เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  

     

 ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน      
34 การที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรมีรายละเอียดชัดเจน ทําใหสถาบันมี

แนวทางที่ชัดเจนในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานที่สภา
กายภาพบําบัดกําหนด 

     

35 การขอความเห็นชอบหลักสูตรจากสภากายภาพบําบัดตามเกณฑฯ นี้ 
สถาบันตองยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรลวงหนากอนถึงกําหนดการ
เปดรับนักศึกษาไมนอยกวา 180 วัน โดยหลักสูตรตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยของสถาบันแลว อยางไรก็ตามโดยทั่วไป
ระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรจนไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยใชระยะเวลาประมาณ 1 ป ดังนั้นสถาบันที่เปดดําเนินการ
อยูแลวจึงตองเริ่มดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในชวงปที่ 4 ของการใช
หลักสูตรซึ่งยังไมมีผลการประเมินเกี่ยวกับบัณฑิต สงผลใหการปรับปรุง
หลักสูตรขาดมีประสิทธิภาพและไดหลักสูตรที่ไมทันสมัย 

     

36 เนื่องจากการขอความเห็นชอบหลักสูตรดําเนินการกอนใชหลักสูตร 
ดังนั้นการที่ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรมีได 3 รูปแบบ 
ไดแก เห็นชอบ ไมเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไข
ปรับปรุงหลักสูตร และไมเห็นชอบ ทําใหสถาบันสามารถปรับปรุง แกไข 
หลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานที่สภากายภาพบําบัดแจงจากผลการ
พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรได 

     

37 การที่ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรแบบไมเห็นชอบโดยมี
เงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตร กําหนดใหสถาบัน
เสนอขอความเห็นชอบใหมไดภายใน 90 วัน อาจทําใหสถาบันไม
สามารถดําเนินการไดทัน เนื่องจากการแกไขหลักสูตรที่ผานการพิจารณา
ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยแลวตองเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ใหมซึ่งมีหลายขั้นตอน และแตละขั้นตอนตองใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการ 

     

38 จํานวนชั่วโมงของเนื้อหาหรือสาระวิชาที่สําคัญในหลักสูตรที่เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรกําหนด มีจํานวนชั่วโมงมากเกินไป (563 ชั่วโมง จาก
จํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 84 หนวยกิต) สงผลให
สถาบันมีสัดสวนจํานวนช่ัวโมงที่เหลือเพื่อการจัดหลักสูตรใหมีอัตลักษณ 
เอกลักษณ ตลอดจนตอบสนองตอวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ไมเพียงพอ 
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ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
39 การที่เกณฑฯ กําหนดคุณสมบัติความรูพื้นฐานของผูเขารับการศึกษาเปน

ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยไมอนุโลมใหผูเขารับการศึกษาที่
ความรูพื้นฐานเปนสายอื่นแตไดรับการปรับพื้นฐานความรูดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพิ่มเติมกอนเริ่มการศึกษาในหลักสูตรให
เขาศึกษาได สงผลจํากัดการเปดโอกาสของสถาบัน และจํากัดโอกาสการ
พัฒนานักศึกษาที่มีพื้นฐานดานศิลปะซึ่งเปนพื้นฐานที่สามารถสงเสริม
วิชาชีพกายภาพบําบัดไดอีกดานหนึ่ง เชน การออกแบบอุปกรณสําหรับ
ผูปวย ศิลปะบําบัดสําหรับผูปวย เปนตน 

     

40 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาตางคณะหรือตางสาขาจะตองผานการ
ประเมินเจตคติตอวิชาชีพ สงผลใหสถาบันไดรับปจจัยนําเขาคือนักศึกษา
ที่มีคุณภาพซึ่งจะทําใหสถาบันจัดการเรียนการสอนไดงาย และไดผลผลิต
คือบัณฑิตกายภาพบําบัดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภา
กายภาพบําบัดกําหนด 

     

41 การที่เกณฑฯ กําหนดใหหลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 
ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา และไมเกิน 16 ภาคการศึกษา
ปกติหรือ 8 ปการศึกษา สงผลจํากัดการพัฒนาการศึกษารูปแบบการ
เรียนรูตลอดชีวิต (ไมกําหนดระยะเวลาในการศึกษา) 

     

42 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไมต่ํา
กว า  2 .00  ทุกรายวิ ชา ในกลุ มวิ ชาความรู เ ฉพาะด านวิ ชาชีพ
กายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันสามารถกําหนดแนวทางการประเมินผล
ชัดเจนตามมาตฐานที่สภากายภาพบําบัดกําหนด 

     

43 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไมต่ํา
กว า  2 .00  ทุกรายวิ ชา ในกลุ มวิ ชาความรู เ ฉพาะด านวิ ชาชีพ
กายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันตองพัฒนาระบบกํากับติดตามนักศึกษา
เฉพาะรายที่มีผลการเรียนต่ําในรายวิชาดังกลาวระหวางภาคการศึกษา 
และจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแผนการศึกษาที่เหมาะสมกับการ
เรียนรูของนักศึกษาเฉพาะรายเหลานั้น 

     

44 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไมต่ํา
กว า  2 .00  ทุกรายวิ ชา ในกลุ มวิ ชาความรู เ ฉพาะด านวิ ชาชีพ
กายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันตองมีระบบอาจารยที่ปรกึษาทางวิชาการ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดการแผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเฉพาะราย 

     

45 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไมต่ํา
กว า  2 .00  ทุกรายวิ ชา ในกลุ มวิ ชาความรู เ ฉพาะด านวิ ชาชีพ
กายภาพบําบัด ทําใหอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาเพิ่มขึ้น และมี
นักศึกษาที่ไมสามารถเรียนตามแผนการศึกษาปกติที่กําหนดในหลักสูตร
ได (มีนักศึกษาตกคางแตละชั้นป) สงผลตอการคาดการณการรับ
นักศึกษาใหมของสถาบัน 
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ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
46 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไมต่ํา

กว า  2 .00  ทุกรายวิ ชา ในกลุ มวิ ชาความรู เ ฉพาะด านวิ ชาชีพ
กายภาพบําบัดสงผลกระทบดานลบตอสถาบัน โดยเฉพาะการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน อาจสงผลใหสถาบันลดมาตรฐานการ
ประเมินผลการศึกษาซึ่งจะกระทบตอคุณภาพของบัณฑิตและนักวิชาชีพ
กายภาพบําบัดตอไป 

     

47 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนตอง
มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันมีการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอนไดสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากผูบริหารจัดการหลักสูตร และผูสอนมี
พื้นฐานการเปนนักวิชาชีพกายภาพบําบัด เชนเดียวกับผลผลิตของ
หลักสูตร 

     

48 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนตอง
มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น อาจารยตองมีการศึกษาตอเนื่อง
ดานกายภาพบําบัดเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
สงผลดีตอการเรียนการสอนดวยความรูที่เปนปจจุบันและทันสมัย 
อยางไรก็ตามสถาบันควรมีระบบกํากับติดตามใหอาจารยนําผลการ
ฝกอบรมหรือการศึกษาตอเนื่องน้ันมาใชในการปฏิบัติงาน 

     

49 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูสอนอาจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกทางดาน
กายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันมีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการ
สอนไดสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด 
เนื่องจากผูบริหารหลักสูตรและผูสอนมีการศึกษาระดับหลังปริญญาดาน
วิชาชีพกายภาพบําบัดโดยตรง 

     

50 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรอาจมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกทางดานวิทยาศาตรสุขภาพ หรือ
สาขาอื่น (นอกเหนือจากทางดานกายภาพบําบัดหรือวิทยาศาตรสุขภาพ) 
ดังนั้นการศึกษาระดับหลังปริญญาของอาจารยกายภาพบําบัดประจํา
หลักสูตร อาจไมจําเพาะตอวิชาชีพกายภาพบําบัด จึงอาจไมสงผลดีตอ
การบริหารหลักสูตรกายภาพบําบัดใหสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด 

     

51 การที่เกณฑฯ ไมอนุโลมใหสถาบันมีอาจารยผูสอนที่มีใบประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่วุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาโทไดนั้น สงผลดาน
ลบตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก
วิชาชีพกายภาพบําบัดเปนวิชาชีพที่ตองฝกปฏิบัติ ซึ่งการมีผูสอนที่มี
ทักษะและประสบการณดานคลินิกหรือการปฏิบัติงานในสถานการณจริง
สูงจะเปนผลดีตอการจัดการจัดการเรียนการสอนทางดานกายภาพบําบัด 
อยางไรก็ตามผูมีทักษะและประสบการณดังกลาวอาจมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด (ปริญญาตรี) เทานั้น 

     



436 
 

ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
52 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรทุกคน

ตองมีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
2 ป (แลวแตกรณี) แตไมจําเพาะวาตองเปนประสบการณสอนหลักสูตร
กายภาพบําบัดเทานั้น ไมสงผลดานบวกตอการบริหารหลักสูตร
กายภาพบํ าบั ด ให สอดคล องกับการพัฒนามาตรฐานวิ ชาชีพ
กายภาพบํ าบั ด  เนื่ อ งจากการสอนในระดับปริญญาวิ ชาชีพมี
ความจําเพาะตอวิชาชีพนั้นๆ 

     

53 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร  
ที่มีประสบการณการเปนอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรกายภาพบําบัดนั้น อาจไมสงผลดีตอการบริหาร
หลักสูตรกายภาพบําบัดใหสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
เนื่องจากการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพนั้นมีความจําเพาะตอ
วิชาชีพนั้นๆ 

     

54 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรตองมี
ความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตรซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหการบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ เชน 
อาจารยตองผานการอบรมหรือมีวุฒิการศึกษาดานหลักการศึกษาหรือ
การบริหารจัดการหลกัสูตร นั้น สงผลใหสถาบันไมสามารถบริหารจัดการ
หลักสูตรไหมีประสิทธิภาพไดอยางเต็มที ่

     

55 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณสอนใน
ระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตวุฒิการศึกษา
ในระดับปริญญาโทหรือเอก) เปนการลดปญหาการปรับตัวของอาจารย
ในชวงปแรกของการสอน สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนไดมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     

56 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณสอนใน
ระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตวุฒิการศึกษา
ในระดับปริญญาโทหรือเอก) อยางไรก็ตามอาจไมใชประสบการณสอน
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดก็ได อาจไมเปนผลดีตอการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเนื่องจาก การสอนระดับปริญญา
วิชาชีพนั้นมีความจําเพาะกับแตละวิชาชีพ 

     

57 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร และ
อาจารยผู สอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติ งานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป สงผล
ใหสถาบันบริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตนัก
วิชาชีพกายภาพบําบัดไดมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผูดําเนินการ
หลักสูตรและผูสอนเปนนักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เคยปฏิบัติงานใน
ฐานะผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเชนเดียวกับผลผลิตที่ตองการผลิต 
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ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
58 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร และ

อาจารยผูสอน ที่ทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป แตไม
กําหนดวิธีการนับระยะเวลาของประสบการณที่ชัดเจน เชน ระยะเวลา
เริ่มตนถึงสิ้นสุด ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตอวัน รูปแบบการปฏิบัติงานเต็ม
เวลาหรือบางเวลา หรือความถี่ในการปฏิบัติงาน อาจไมสงผลดานบวก
อยางเต็มที่ตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทางดาน
กายภาพบําบัด 

     

59 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไม
นอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน สงผลให
สถาบันจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพ เนื่องจากอาจารยมีทักษะทางคลินิกจําเพาะตอสาขาที่
สอน 

     

60 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไม
นอยกวา 1 ป  ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน ไดแก 
สาขาวิชากายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครงราง หรือสาขา
กายภาพบําบัดระบบประสาท หรือสาขากายภาพบําบัดระบบการ
ไหลเวียนเลือดและการหายใจ หรือสาขากายภาพบําบัดทางพัฒนาการ
การเคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของในเด็ก สงผลจํากัดการพัฒนา
วิ ช าชีพกายภาพบํ าบั ดด านอื่ นๆ  ของสถาบัน  อาทิ  ผู สู งอายุ 
กายภาพบําบัดชุมชน การยศาสตร กายภาพบําบัดทางการกีฬา เปนตน 

     

61 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดใหอาจารยผูสอนตองมีความรูเกี่ยวกับหลัก
การศึกษา การสอน หรือการประเมินผล ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําให
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เชน อาจารยตองผานการอบรม
หรือมีวุฒิการศึกษาดานการสอนหรือการประเมินผลนั้น สงผลใหสถาบัน
ไมสามารถจัดและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพได
อยางเต็มที ่

     

62 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแตละ
รายวิชาหรือในหลักสูตร อาจสงผลใหบางสถาบันไมเพิ่มอาจารยประจํา
ใหเพียงพอ เนื่องจากการจางอาจารยพิเศษมีตนทุนต่ํากวา จึงสงผลเปน
อุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

     

63 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแตละ
รายวิชาหรือในหลักสูตร อาจสงผลใหบางสถาบันใชอาจารยพิเศษเปน
ผูสอนหลักในรายวิชาดานวิชาชีพซึ่งผูสอนควรเปนอาจารยประจําเพื่อ
สามารถใหคําปรึกษานอกชั้นเรียนหรือใหการสอนเสริมไดนั้น จึงสงผล
เปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
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ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
64 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสาถาบันตองมีบุคคลากรสายสนับสนุนดาน

วิชาการและการศึกษาประจําหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดอยางนอย 1 คนที่รับผิดชอบดานบริหารจัดการและการ
ดําเนินงานของหลักสูตร สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนไดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีบุคคลากรที่ชวยในการบริหารจัดการสิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

     

65 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันตองมีบุคคลากรสายสนับสนุนดาน
วิชาการและการศึกษา โดยไมกําหนดสัดสวนกับจํานวนนิสิตอาจไมสงผล
ใหสถาบันการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพได เนื่องจากแตละสถาบันมีจํานวนนักศึกษาแตกตางกัน ความ
จําเปนของการมีบุคคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการและการศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอนจึงแตกตางกัน 

     

66 การที่ เกณฑฯ  กํ าหนดใหภาระงานด านการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนซึ่งคิดจากชั่วโมง
ปฏิบัติงานจริง สงผลจํากัดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม เชน การจัดการเรียนการสอนตามหลัก education 3.0 active 
learning หรือ PBL ของใหสถาบัน 

     

67 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็ม
เวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ใน
การสอนปฏิบัติ การทุกรายวิ ชา ในกลุ มวิชาความรู เ ฉพาะด าน
กายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัตกิารที่
มีคุณภาพตามมาตฐาน เนื่องจากรายวิชาปฏิบัติ ของหลักสูตร
กายภาพบําบัดตองการผลลัพธคือนักศึกษาปฏิบัติไดจริง ดังนั้นจึง
ตองการจํานวนอาจารยผูสอนปฏิบัติที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาใน
ชั้นเรียน เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูและปฏิบัติไดภายในกําหนดเวลาของ
รายวิชาในหลักสูตร 

     

68 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็ม
เวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ใน
การสอนปฏิบัติ การทุกรายวิ ชา ในกลุ มวิชาความรู เ ฉพาะด าน
กายภาพบําบัด ทําใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัด ตองมีการบริหาร
จัดการการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
สูง เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติ (ซึ่งเปนรายวิชาสวน
ใหญของหลักสูตร) ใหเปนไปตามเกณฑฯ ภายใตขอจํากัดของจํานวน
อาจารย 
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ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
69 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็ม

เวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ใน
การสอนปฏิบัติ การทุกรายวิ ชา ในกลุ มวิชาความรู เ ฉพาะด าน
กายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัด อาจารยแตละ
คนตองสอนหลายวิชาซึ่งอาจไมจําเพาะกับสาขาที่เชี่ยวชาญ ทําใหการ
สอนขาดประสิทธิภาพ 

     

70 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็ม
เวลาหรือนักกายภาพบําบัดที่เปนบุคลากรของสถาบันนั้นหรืออาจารย
พิเศษท่ีมีคําสั่งแตงตั้งในการสอนฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด
หรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาไม
ควรเกิน 1:6 นั้น สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถาณ
การณจริงไดมีประสิทธิภาพ 

     

71 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีสัดสวนอาจารยผูสอนในหลกัสูตรที่
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ
ผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 สงผลให
อาจารยประจําจะไดรับการพัฒนาเพื่อใหไดรับวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งจะทําใหจัดการเรียนการ
สอนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     

72 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีสัดสวนอาจารยผูสอนในหลกัสูตรที่
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผูที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ
ผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 สงผลให
สถาบันอาจมีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานวิชาการและการวิจยัมากขึ้น
แตมีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานคลินิกนอยลง 

     

73 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีแผนและงบประมาณใหอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาทุกปงบประมาณ สงผลให
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีความรูที่ทันสมัยเพื่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ แต
สถาบันควรมีระบบกํากับติดตามการนําผลการรับการพัฒนาทุกปไปใชใน
การปฏิบัติงาน 

     

74 การที่เกณฑฯ กําหนดรายละเอียดขององคประกอบการจัดการเรียนการ
สอนที่ชัดเจน โดยเปนเกณฑเพื่อการพัฒนาทุกขอนั้น สงผลใหสถาบัน
ตองพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนใหมี ระบบและกลไกลที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักการ Deming cycle (PDCA) 

     

75 การที่เกณฑฯ กําหนดรายละเอียดขององคประกอบการฝกงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่ละเอียด
และชัดเจน สงผลใหสถาบันมีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาการบริหาร
จัดการและจัดการเรยีนการสอนรายวิชาฝกปฏบิัติงานเพื่อใหไดมาตรฐาน
สูงขึ้น 
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ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
76 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงานทางคลินกิ

กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงโดยอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรจาก
สถาบันนั้น สงผลใหสถาบันมีขอมูลปอนกลับเชิงลึกจากแหลงฝกเพื่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

     

77 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงานทางคลินกิ
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง โดยอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรจาก
สถาบันนั้น โดยไมกําหนดสัดสวนรายวิชา ความถี่ หรือรูปแบบของการ
นิเทศที่ตองดําเนินการ อาจสงใหสถาบันขาดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
ในการดําเนินการใหมีมาตรฐานสูงข้ึน 

     

78 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรจัดใหอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงไดรับการ
พัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
สงผลใหสถาบันไดพัฒนาอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิกใหมีมาตรฐาน
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่สถาบันกําหนด 

     

79 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดใหสถาบันตองจัดใหอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงไดรับการ
เตรียมความพรอมหรือพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับการสอน หรือการ
ประเมินผล อาจไมสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพอยางเต็มที ่

     

80 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่สถาบันควรจัด
ใหมีการพัฒนาความรู ดังนั้นอาจารยฯ บางสวนของสถาบันอาจไมไดรับ
การพัฒนา ซึ่งไมสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

     

 ดานการบริหารงานบุคคล      
81 การที่เกณฑกําหนดใหผูบริหารสถาบันตองมีประสบการณดานการ

บริหารในสถาบันการศึกษามาแลวไมนอยกวา 3 ป สงผลใหสถาบันใหม 
(อายุไมเกิน 10 ป) และสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม ขาดแคลนผูมี
คุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบัน 

     

82 การที่เกณฑฯ กําหนดคุณสมบัติของผูบริหารสถาบันอยางชัดเจน สงผล
ใหสถาบันใหม (อายุไมเกิน 10 ป) และสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม
ตองมีระบบการสรรหาหรือเตรียมพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติเปน
ผูบริหารสถาบัน 

     

83 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดคุณสมบัติของอาจารยพิเศษ สงผลใหสถาบันที่
อัตรากําลังอาจารยไมเพียงพอสามารถใชอาจารยพิเศษเพื่อแกปญหา
อาจารยไมเพียงพอได 
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ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
84 การที่ เกณฑฯ  กํ าหนดใหภาระงานด านการสอนของอาจารย

กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเกิน 20 ชั่วโมง
ปฏิบัติงานจริงตอสัปดาห และอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไมควร
เกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดาน
กายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันใชเปนเหตุผลเพื่อขอเพิ่มอัตรากําลัง
อาจารยได 

     

85 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนตอง
มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันควรมีระบบ
กํากับติดตามการศึกษาตอเนื่องและการดําเนินการตออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของอาจารย 

     

86 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไม
นอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน สงผลให
สถาบันมีทิศทางในการกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาดานบุคลากร
ที่ชัดเจนตามทิศทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชพี 

     

87 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไม
นอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน สงผลให
สถาบันตองมีระบบบริหารจัดการ และกํากับติดตามใหอาจารยไดพัฒนา
ความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพในสาขาท่ีตนเปนผูสอน 

     

88 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไม
นอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน สงผลให
อาจารยถูกจํากัดการพัฒนาทักษะวิชาชีพดานอื่นๆ อาทิ ผูสูงอายุ 
กายภาพบําบัดชุมชน การยศาสตร กายภาพบําบัดทางการกีฬา เปนตน 

     

89 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณสอนใน
ระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตวุฒิการศึกษา
ในระดับปริญญาโทหรือเอก) สงผลใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัด
ตองมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อมอบหมายภาระงาน
สอนที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของอาจารยแตละคน 

     

90 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณสอนใน
ระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตวุฒิการศึกษา
ในระดับปริญญาโทหรือเอก)  สงผลใหสถาบันที่อยู ในระยะเพิ่ม
อัตรากําลังอาจารยผูสอน และสถาบันที่มีอัตราการเขา-ออกงานของ
อาจารยสูง และสถาบันใหมทีจ่ะเปดดําเนินการ ตองมีระบบการวางแผน
พัฒนาอาจารยผูสอนที่ไมมีประสบการณสอน ใหมีประสบการณสอน
ตามที่เกณฑฯ กําหนด 
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ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
91 การที่ เกณฑฯ  กํ าหนดใหภาระงานด านการสอนของอาจารย

กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเกิน 20 ชั่วโมง
ปฏิบัติงานจริงตอสัปดาหนั้น สงผลใหอาจารยมีเวลาเพียงพอในการ
พัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานดานอื่นๆ ได เชน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ ซึ่งสงผลตอการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัดดวย 

     

92 การที่ เกณฑฯ  กํ าหนดใหภาระงานด านการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองไมเกิน 20 
ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาหนั้น สงผลใหสถาบันตองมีการมอบหมาย
ภาระงานสอน กํากับติดตาม และควบคุมภาระงานสอนของอาจารย
อยางมีระบบและกลไกล 

     

93 การที่ เกณฑฯ  กํ าหนดใหภาระงานด านการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเกิน 20 ชั่วโมง
ปฏิบัติงานจริงตอสัปดาห โดยคิดเฉพาะหลักสูตรกายภาพบําบัดนั้น ไม
สะทอนการปฏิบัติงานจริงของอาจารยที่สอนในสถาบันที่มีพันธกิจหรือ
นโยบายใหอาจารยกายภาพบําบัดสอนสาขาวิชาอื่นดวย อาทิ กายวิภาค
ศาสตร สรีรวิทยา หรือวิชาเลือกเสรี จึงสงผลดานเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาอาจารย 

     

94 การที่ เกณฑฯ  กํ าหนดใหภาระงานด านการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองไมเกิน 20 
ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาหนั้น สงผลใหสถาบันที่อยูในคณะหรือ
สํานักวิชาที่มีการจัดการการเรียนการสอนสาขาวิชาอื่นดวย มีความ
แตกตางของภาระงานของอาจารยในคณะ ทําใหคณะตองมีการบริหาร
ความแตกตางที่เหมาะสม 

     

95 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีอาจารยผูสอนในหลักสูตรที่มี
การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย
ศาสตราจารยขึ้นไป มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 นั้น สงผลใหสถาบัน
สามารถวางแผนการพัฒนาอาจารยระดับปริญญาเอกหรือการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

     

 ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน      
96 สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ จะไดรับความเชื่อมั่น

จากหนวยงานภาครัฐของประเทศที่มีหนาที่จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการผลิตบุคคลากรทางการแพทยวาสถาบันมีการผลิตนัก
กายภาพบําบัดไดมาตรฐานตามที่องคกรวิชาชีพกําหนด และตรงกับ
ความตองการของสังคม จึงมีโอกาสไดรับงบประมาณสนับสนุนการจัด
การศึกษาจากภาครัฐเพิ่มได 

     

97 การประกาศเกณฑฯ และมีผลบังคับใชนั้น สงผลใหในชวงตนที่เกณฑฯ มี
ผลบังคับใช สถาบันมีความยุงยากในการบริหารงบประมาณเพื่อใชจาย
หรือลงทุนใหสถาบันมีคุณสมบัติและการดําเนินงานตามที่เกณฑฯ 
กําหนด เพราะการบริหารจัดการงบประมาณตองมีการวางแผนลวงหนา 
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ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
98 การที่ เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการจัดทําแผนการจัดสรร

งบประมาณที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบัน มีการตรวจสอบการใช
งบประมาณอยางสม่ําเสมอ มีการนําขอมูลทางการเงินไปวิเคราะห
ประเมินผลและใชในการวางแผนและตัดสินใจนั้น สงผลใหสถาบันที่มี
ระบบการบริหารงบประมาณทั้งคณะหรือมหาวิทยาลัย ตองมีระบบ
รายงานการจัดสรร ตรวจสอบติดตามการใชงบประมาณแยกสําหรับ
สถาบัน แตไมมีผลทําใหการจัดสรรงบประมาณเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
ระบบการจัดสรรงบประมาณมักเปนการบริหารงบประมาณทั้งคณะหรือ
ทั้งมหาวิทยาลัย 

     

99 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนตอง
มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันควรจัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอเพื่อใหอาจารยสามารถเขารวมอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเองไดครอบคลุมทั้งดานวิชาชีพกายภาพบําบัด และดานอื่น อาทิ การ
เรียนการสอน และการวิจัย 

     

100 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแตละ
รายวิชาหรือในหลักสูตร สงผลใหสถาบันท่ีอัตรากําลังอาจารยไมเพียงพอ
สามารถ สามารถจางอาจารยพิเศษแทนอาจารยประจําได ทั้งนี้เพื่อลด
งบประมาณรายจายดานอาจารย 

     

101 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดจํานวนนักศึกษาข้ันต่ําที่สถาบันตองมีบุคคลากร
สายสนับสนุนดานวิชาการและการศึกษา สงผลเพิ่มงบประมาณรายจาย
ตอสถาบันที่มีจํานวนนักศึกษานอย ซึ่งสามารถใชบุคคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการและการศึกษารวมกันกับสาขาวิชาอื่นได 

     

102 การที่ เกณฑฯ  กํ าหนดใหภาระงานด านการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองไมเกิน 20 
ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาหนั้น สงผลใหสถาบันที่มีอาจารยไม
เพียงพอตองเพิ่มจํานวนอาจารย ซึ่งสงผลเพิ่มงบประมาณรายจายดาน
บุคลากรของสถาบัน ดังนั้นสถาบันจึงตองมีการบริหารงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

     

103 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงานทางคลินกิ
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง โดยอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรจาก
สถาบันการศึกษานั้น สงผลใหสถาบันตองมีงบประมาณรายจายในการ
ดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอนสูงข้ึน 

     

104 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองไดแตมไมต่ํา
กว า  2 .00  ทุกรายวิ ชา ในกลุ มวิ ชาความรู เ ฉพาะด านวิ ชาชีพ
กายภาพบําบัด สงผลเพิ่มงบประมาณรายจายในการผลิตนักศึกษา
กายภาพบําบัดของสถาบัน เนื่องจากตองจัดการเรียนการสอนซ้ําใหกับ
นักศึกษาที่ไมผานเกณฑฯ ดังกลาว 
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ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
105 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนในหลักสูตรเต็ม

เวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ใน
การสอนปฏิบัติ การทุกรายวิ ชา ในกลุ มวิชาความรู เ ฉพาะด าน
กายภาพบําบัด ไมสอดคลองกับการปฏิบัติจริงเนื่องจากบางรายวิชาอาจ
ไมจําเปนตองใชสัดสวนอาจารยมากขนาดนี้ ดังนั้นเกณฑฯ นี้จึงทําให
ภาระงานสอนของอาจารยเพิ่มขึ้น และสถาบันตองเพิ่มอัตรากําลัง
อาจารย ซึ่งสงผลเพิ่มงบประมาณรายจายดานบุคลากรของสถาบัน 

     

106 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมีและควรจัดให
มีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันใชเปนเหตุผลในการขออนุมัติ
งบประมาณได 

     

107 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมีและควรจัดให
มีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันสามารถวางแผนงบประมาณ
ในการจัดซื้อ บํารุงรักษา หรือจัดหาทดแทน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

108 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนที่สถาบันตองจัดใหมีและควรจัดให
มีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันท่ีจะเปดดําเนินการใหมมีแนว
ทางการจัดหาปจจัยเกื้อหนุนที่ชัดเจน และสามารถคํานวณงบประมาณ
เพื่อการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     

109 การขอรับรองสถาบันในครั้งแรก (กอนเปดรับนักศึกษาตามหลักสูตร) 
ของสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมนั้น มีเฉพาะเกณฑมาตรฐานสําคัญ 
โดยดานเครื่องมือหรืออุปกรณนั้นใหเสนอเพียงแผนในการจัดหาที่
เหมาะสม สงผลใหสถาบันไมตองลงทุนจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ
ทั้งหมดไวลวงหนา 

     

110 การขอรับรองสถาบันสําหรับปที่ 2-4 ของสถาบันท่ีจะเปดดําเนินการใหม
นั้น รายละเอียดเกณฑการรับรองเปนเชนเดียวกับเกณฑสําหรับสถาบันที่
เปดดําเนินการอยูแลว ยกเวนไมตองมีองคประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ตามกรอบเวลานั้นสถาบันตองใชผลการดําเนินการของป
การศึกษาแรกที่เปดดําเนินการ ดังนั้นสถาบันจะไมมีผลการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชาครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาฝกปฏิบัติงาน 
ดังนั้นการขอรับรองในรอบนี้อาจไมสะทอนคุณภาพที่แทจริงของการการ
บริหารสถาบันตามเกณฑฯ แตสงผลเพิ่มคาใชจายในการขอรับรอง
สถาบัน อาทิ คาธรรมเนียมในการขอรับรองแกสภากายภาพบําบัด และ
คาใชจายในการดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมิน 
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ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 

การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
111 การที่หลังจากสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมไดรับการรับรองสถาบัน

สําหรับปที่ 1 ของการดําเนินงานเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ปแลวนั้น 
สถาบันตองขอรับรองสถาบันสําหรับปที่  2-4 ตอไปโดยใชผลการ
ดําเนินการของปการศึกษาแรกที่เปดดําเนินการ ซึ่งในปการศึกษานั้น
สถาบันตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับสถาบันที่เคยเปดดําเนินการและ
ไดรับรองปริญญาอยูกอนแลว ยกเวนไมตองมีองคประกอบดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สงผลใหสถาบันมีคาใชจายในการดําเนินงาน
และการลงทุนที่ยังไมจําเปน เชน คาจางบุคลากรสายสนุนวิชาการ (อาจ
ยังไมจําเปนสําหรับปแรกของการเปดดาํเนินการ) และการจัดซื้อครุภัณฑ
ที่เปนปจจัยเกื้อหนุน (ยังไมมีการจัดการเรียนการสอนในปแรกของการ
เปดดําเนินการ) 

     

112 การไม เผยแพรตนแบบหรือตัวอยางการคํานวณจุดคุมทุนในเชิง
งบประมาณรายรับ-รายจาย หรือการแนะนําแหลงสนับสนุนงบประมาณ
รายรับ หรือแนวทางการบริหารงบประมาณรายรับ-รายจายใหสมดุล 
โดยวิเคราะหจากเงื่อนไขการดําเนินงานตามเกณฑรับรองปริญญานี้ อาจ
สงผลใหไมมีสถาบันที่จะเปดดาํเนินการใหม เนื่องจากภาพรวมของเกณฑ
ตองใชงบประมาณการลงทุน และรายจายในการดําเนินงานสู ง 
โดยเฉพาะดานบุคลากร และปจจัยเกื้อหนุน 

     

 

ขอเสนอแนะอืน่ๆ 
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ลงชื่อ....................................................................ผูตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ (EDFR รอบที่ 3) 

“อิทธิพลของเกณฑการรบัรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่สงผลตอ 
การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด” 

------------------------ 
คําชี้แจง  

1. แบบสอบถามตามเทคนิค EDFR รอบที ่3 ฉบับนี ้สรางข้ึนโดยใชขอคําถามเดิมจากแบบสอบถาม ตาม
เทคนิค EDFR รอบที่ 2 และไดเพิ่มการแสดงตําแหนงของคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวาง ระหวางควอ
ไทล (Interquartile range) ของกลุมผูทรงคุณวุฒิ พรอมทั้งตําแหนงคําตอบของผูทรงคุณวุฒิที่ ไดเลือกไวใน
แบบสอบถามตามเทคนิค EDFR รอบที่ 2 เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณา ตัดสินใจเพื่อยืนยัน
หรือเปลี่ยนแปลงคําตอบ และสรุปเปนฉันทามติของกลุมทรงคุณวุฒิตอไป  

2. ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณในการแทนคาสถิติของคําตอบจากกลุมผูทรงคุณวุฒิและตําแหนงของ 
คําตอบเดิมของผูทรงคุณวุฒ ิดังนี ้ 

สัญลักษณ  
M   หมายถึง ตําแหนงของคามัธยฐานคําตอบของผูทรงคุณวุฒิท้ังกลุม  
*  หมายถึง ตําแหนงของคาฐานนิยมคําตอบของผูทรงคุณวุฒิท้ังกลุม 
  หมายถึง ชวงของคาพิสัยระหวางระหวางควอไทล (Interquartile  

range) ที ่1 และที ่3 ของคําตอบของผูทรงคุณวุฒิท้ังกลุม  
X  หมายถึง ตําแหนงของคําตอบที่ทานไดเลือกไวในแบบสอบถาม 

ตามเทคนิค EDFR รอบที ่2  
3. ขอความอนุเคราะหทานโปรดพิจารณาตดัสนิใจ เพื่อยืนยัน หรือเปลี่ยนแปลงคําตอบของทานทีไ่ดเลอืก

คําตอบไวในการตอบแบบสอบถามตามเทคนิค EDFR รอบที่ 2 รวมทั้งขอใหทานเพิ่มเติมเหตุผลในกรณีที่คําตอบ
ของทานแตกตางไปจากความคิดเห็นของกลุมดวย  

4. เกณฑการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดในการศึกษานี้ หมายถึง การรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัดตามประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ลงวันที่  7 เมษายน พ.ศ. 2558 และประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ภายใตขอบังคับสภา
กายภาพบําบัดวาดวยการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปน
สมาชิก พ.ศ. 2556 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหเปนอยางสูง สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้ง
นี ้หากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับขอคําถามในแบบสอบถามสามารถติดตอกับผูวิจัยไดตลอดเวลา 

 
       นางศิริรัตน เกียรติกูลานุสรณ  

นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
    ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

   โทร. 088-2302582 e-mail: ladyingirl@hotmail.com, siriratk@go.buu.ac.th Line id: ying007 
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คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  
ระดับ 5 หมายถึง ทานเห็นดวยกับอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ  

ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด มากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง ทานเห็นดวยกับอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ  

ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ทานเห็นดวยกับอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ  

ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ทานเห็นดวยกับอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ  

ทีส่งผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด นอย 
ระดับ 1 หมายถึง ทานเห็นดวยกับอิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ  

ที่สงผลตอการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด นอยที่สุด 
 

ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 
การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ

กายภาพบําบัด 

ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ขอเสนอ

แนะ
เพิ่มเติม 

 ดานการบริหารท่ัวไปและการบริหารทรัพยากร       
1 สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ มีความเชื่อมั่นวา

นักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปนผลผลิตของสถาบันจะมีมาตรฐาน 
สามารถสอบผ านการขึ้นทะเบียนเปนผู ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดได และตรงกับความตองการของสังคม 

   * 
M 

  

2 สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ จะไดรับความ
เชื่อมั่นจากประชาชน นักศึกษา และสังคมวาเปนสถาบันที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน 

   * 
M 

  

3 สถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลวและไมไดรับการรับรองปริญญาฯ 
ตามเกณฑฯ นี้ จะสงผลทําใหสังคมขาดความเชื่อมั่นตอนักวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่เปนผลผลิตของสถาบันซึ่งปฏิบัติงานในสังคมแลว 

 * M    

4 การที่สถาบันจะไดรับการรับรองปริญญาฯ สถาบันตองมีหลักสูตร
ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภากายภาพบําบัด และสถาบันตอง
ไดรับการรับรองจากสภากายภาพบําบัดนั้น สงผลใหการผลิตนัก
วิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาไดรับการควบคุม
มาตรฐานตั้งแตขั้นกระบวนผลิต 

   M *  

5 การที่เกณฑฯ มีรายละเอียดเพื่อการกํากับมาตรฐานการผลิตนัก
วิชาชีพกายภาพบําบัดบัดตั้งแตกระบวนการผลิต สงผลใหสถาบัน
ตื่นตัวในการวางแผนการดําเนินงานของสถาบันใหมีมาตรฐาน
สูงขึ้น 

    * 
M 
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ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 
การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ

กายภาพบําบัด 

ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ขอเสนอ

แนะ
เพิ่มเติม 

6 กอนการประกาศเกณฑฯ สถาบันถูกกํากับมาตรฐานโดยสภา
มหาวิ ทยาลั ยและระบบการประกั นคุณภาพการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ และมีสภากายภาพบําบัดเปนผู
ตรวจสอบผลผลิตของการดําเนินการของสถาบันผานการสอบเพื่อ
ขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดอยูแลว ดังนั้น
เกณฑฯ การรับรองปริญญาฯ นี้จึงสงผลใหสถาบันตองบริหาร
สถาบันภายใตภาวะกดดันของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่เกินจําเปน สถาบันขาดอิสระและเอกภาพ
ในการดําเนินงาน และเปนการเพิ่มภาระที่ไมจําเปนตอสถาบัน 

   M *  

7 การประกาศใชเกณฑฯ แสดงถึงความไมเชื่อมั่นของสภาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดตอการดําเนินงานของสถาบันซึ่งถูกกํากับโดยสภา
มหาวิ ทยาลั ยและระบบการประกั นคุณภาพการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนกระบวนการสอบเพื่อขอ
ขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดซึ่งดําเนินการโดย
สภากายภาพบําบัดเอง สงผลใหสถาบันขาดความเชื่อมั่นในการ
พัฒนาสถาบันฯ ตามมาตรฐานท่ีสภากายภาพบําบัดกําหนด 

  M *   

8 การประกาศใชเกณฑฯ โดยองคกรวิชาชีพ และสถาบันจะไม
สามารถเปดดําเนินการตอไดหากไมมีคุณสมบัติและการดําเนินงาน
เปนไปตามเกณฑฯ สงผลใหมหาวิทยาลัยใหความสําคัญ และ
สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันมากขึ้น 

   *
M 

  

9 เกณฑฯ อาจสงผลเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสถาบันที่มีมาตรฐาน
ต่ํากวาเกณฑฯ แตมหาวิทยาลัยไมเห็นความสําคัญ ไมใหการ
สนับสนุน และผลักภาระใหสถาบันบริหารจัดการเอง 

 *
M 

    

10 เกณฑฯ บางสวน ขาดความชัดเจน คณะหรือมหาวิทยาลัยที่เปน
ตนสังกัดของสถาบันจึงขาดความเชื่อมั่น สงผลกระทบตอการ
พิจารณาใหความสนับสนุนแกสถาบัน 

   *
M 

  

11 เกณฑฯ ไมมีอิทธิพลในเชิงเปนอุปสรรคตอการบริหารสถาบันที่มี
วัตถุประสงคหลักในการจัดตั้ งสถาบันเพื่ อพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด แตจะมีอิทธิพลในเชิงเปนอุปสรรคตอการบริหาร
สถาบันที่เกิดจากการกําหนดโดยสวนอื่น หรือสถาบันที่กําเนิดขึ้น
เพื่อแสวงหากําไร 

   *
M 

  

12 การที่กระบวนการพัฒนาเกณฑฯ กอนประกาศใชใหทุกสถาบันที่
เปดดําเนินการอยูกอนและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมอยาง
ตอเนื่องสงผลใหสถาบันมีการวางแผนเตรียมตัวใหมีคุณสมบัติตาม
เกณฑฯ เพื่อรับการประเมิน 

   M *  
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ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ขอเสนอ

แนะ
เพิ่มเติม 

13 แมวาสถาบันที่เปดดําเนินการอยูกอนจะมีสวนรวมในการกําหนด
เกณฑฯ แตในขั้นตอนการพัฒนารายละเอียดของเกณฑฯ มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอด สงผลใหการคาดการณและวางแผน
เพื่อการพัฒนาของสถาบันขาดความชัดเจน ตลอดจนสถาบัน
สูญเสียงบประมาณในการเตรียมความพรอมและพัฒนาสถาบัน
ตามเกณฑฯ ท่ีไมถูกกําหนด 

 * M    

14 การที่ไมมีการเผยแพรถึงเหตุผลและหลักการคิดคํานวณที่มาของ
การกําหนดตัวเลขหรือสัดสวนตางๆ ที่ปรากฎในเกณฑฯ อาทิ 
จํานวนชั่วโมงสอนสูงสุดตอสัปดาหของอาจารยกายภาพบําบัด
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู สอน ระยะเวลาขั้นต่ํ าของ
ประสบการณบริหารของผูบริหารสถาบัน ระยะเวลาขั้นต่ําของ
ประสบการณสอนของผูบริหารสถาบัน อาจารยกายภาพบําบัด
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู สอน ระยะเวลาขั้นต่ํ าของ
ประสบการณทางคลินิกหรือการปฏิบัติงานในสถานการณจริงของ
อาจารย สัดสวนจํานวนอาจารยตอนักศึกษาในการสอนปฏิบัติการ 
ฝกปฏิบัติงานทางคลินิก หรือสัดสวนอาจารยที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือมีตํ าแหนงทางวิชาการระดับผู ชวย
ศาสตราจารยขึ้นไป เปนตน ทําใหสถาบันขาดความเชื่อมั่นวาการ
บริหารสถาบันใหเปนไปตามเกณฑจะเปนทิศทางการพัฒนา
สถาบันที่เหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
สงผลในเชิงเปนอุปสรรคตอการวางแผนกําหนดนโยบายของ
สถาบัน 

  *
M 

   

15 การที่กระบวนการขอรับรองสถาบันฯ พิจารณาจากผลการ
ดําเนินงาน 1 ปการศึกษาที่ผานมาของสถาบัน ทําใหสถาบันที่
ไดรับการพิจารณาไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหดําเนินการแกไข 
ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กําหนด ไมสามารถดําเนินการแกไขได
เนื่องจากเปนผลการดําเนินงานที่ผานไปแลว 

   M *  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



450 

 

 
 

ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 
การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
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ขอเสนอ

แนะ
เพิ่มเติม 

16 การไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไข ปรับปรุง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สถาบันตองงดรับนักศึกษาในป
การศึกษาถัดไปจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง ซึ่ง
สถาบันเหลานั้นตองเสนอผลการดําเนินงาน 1 ปการศึกษาที่
ปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑแลว ภายหลังจากทราบผลการ
พิจารณา ดังนั้นสถาบันเหลานั้นจึงไดรับผลกระทบเชนเดียวกับ
การไมรับรอง คือ ไมสามารถรับนักศึกษาได ดังนั้นการไมรับรอง
โดยมี เงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไข ปรับปรุง ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดนั้น หากกําหนดระยะเวลาใหสถาบันเปดรับ
นักศึกษาไดอีกจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง เชน ให
สถาบันเปดรับนักศึกษาไดอีก 1 ปการศึกษาถัดไปและหลังจากนั้น
ไมสามารถรับนักศึกษาไดจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการ
รับรอง จะสงผลตอการพัฒนาสถาบันเหลานั้นโดยเกิดผลกระทบ
ดานลบนอยลง 

  * M   

17 การที่ผลการพิจารณาใหการรับรองสถาบัน มีได 3 รูปแบบ คือ 
รับรอง ไมรับรองโดยมีเงื่อนไขใหดาํเนินการแกไข ปรับปรุง ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และไมรับรอง โดยการไมรับรองโดยมีเงื่อนไข
ฯ และการไมรับรองนั้น สถาบันตองงดรับนักศึกษาในปการศึกษา
ถัดไปจนกวาสภากายภาพบําบัดจะใหการรับรอง สงผลใหการวาง
แผนการดําเนินงานของสถาบันเพื่อตออายุการรับรองปริญญาฯ 
ขาดแนวทางท่ีชัดเจน 

  *
M 

   

18 การกําหนดคะแนนของเกณฑฯ เพื่อการพัฒนาไมมีหลักการให
คะแนนอยางละเอียด แตเปนการใหคะแนนแบบ all or none 
สงผลใหการวางแผนเพื่อการพัฒนาคุณสมบัติและการดําเนินงาน
ของสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภากายภาพบําบัด
กําหนดขาดแนวทางท่ีชัดเจน 

   *
M 

  

19 การกําหนดใหมีการตรวจเยี่ยมและติดตามผลดําเนินการของ
สถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองแลว สงผลใหสถาบันตองวาง
แผนการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑฯ อยางตอเนื่อง 

    *
M 

 

20 การที่มีเกณฑฯ สําหรับสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม โดย
สถาบันตองไดรับการรับรองปริญญาฯ กอนที่จะประกาศรับสมัคร
นักศึกษาได สงผลใหมีแนวทางในการวางแผนเพื่อเปดดําเนินการ
สถาบันใหมที่ชัดเจน 

    *
M 
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1 2 3 4 5 
ขอเสนอ

แนะ
เพิ่มเติม 

21 การที่เกณฑฯ กําหนดเวลายื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและ
ขอรับรองสถาบันเพื่อการรับรองปริญญาฯ ของสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหม โดยสัมพันธกับวันที่ เปดรับนักศึกษาใหมใน
หลักสูตรนั้นอยางชัดเจน (180 วัน) สงผลใหมีกรอบระยะเวลาที่
ชัดเจนสําหรับการวางแผนการยื่นของรับรองปริญญาฯ ของ
สถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม 

    *
M 

 

22 การที่ เกณฑฯ กําหนดสาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก ไดแก 
สาขาวิชากายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครงราง หรือสาขา
กายภาพบําบัดระบบประสาท หรือสาขากายภาพบําบัดระบบการ
ไหลเวียนเลือดและการหายใจ หรือสาขากายภาพบําบัดทาง
พัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของในเด็ก สงผล
กระตุนใหสถาบันมีการบริหารงานโดยแบงโครงสรางตามแขนง
วิชา เพื่อเตรียมความพรอมใหสถาบันที่เปนสวนหนึ่งของคณะ
สามารถพัฒนาสถาบันตอไปเปนคณะในอนาคตได 

   M *  

23 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันการศึกษาควรมีสถานะเทียบเทา
ภาควิชาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนอยางนอยสงผล
ใหสถาบันสามารถบริหารจัดการสถาบันทุกๆ ดาน และพัฒนา
สถาบันใหมีมาตรฐานสูงขึ้นได เนื่องจากผูบริหารสถาบันมีอํานาจ
ในการตัดสินใจ วางแผน ดําเนินการเรื่องตางๆ และคณะหรือ
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับสถาบัน 

    *
M 

 

24 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันการศึกษาควรมีสถานะเทียบเทา
ภาควิชาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนอยางนอยสงผล
ใหสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหม และสถาบันใหม (อายุไมเกิน 
10 ป) ที่มีสถานะของสถาบันต่ํากวาเกณฑฯ มีการเปลี่ยนแปลง
ระดับโครงสรางของคณะหรือมหาวิทยาลัย เพื่อใหสถานะของ
สถาบันเปนไปตามเกณฑฯ 

    *
M 

 

25 ก า รที่ เ กณฑ ฯ  กํ า หนด ให ผู บ ริ ห า ร สถาบั นต อ ง เ ป นนั ก
กายภาพบําบัดและตองมีประสบการณสอนวิชาชีพกายภาพบําบัด
มาแลวไมนอยกวา 3 ป สงผลใหสถาบันสามารถบริหารงานเพื่อ
การผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดใหมีมาตรฐานตามที่สภา
กายภาพบําบัดกําหนดไดดี เนื่องจากผูบริหารสถาบันมีความเขาใจ
ในลักษณะจําเพาะของวิชาชีพ 

    *
M 
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26 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดคุณสมบัติของผูบริหารใหตองมีความรู
ดานการบริหารการศึกษาซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหสามารถบริหาร
สถาบันใหมีประสิทธิภาพ เชน ผานการฝกอบรม หรือมีวุฒิ
การศึกษาทางดานการบริหารการศึกษา อาจสงผลใหมีผูบริหาร
สถาบันที่ไมมีความรูดานการศึกษา/การบริหารการศึกษาและ
บริหารสถาบันไดมีประสิทธิภาพไมเต็มที ่

  *
M 

   

27 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร 
และอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป 
สงผลใหสถาบันอาจพัฒนาการบูรณาการการบริหารงานบุคคลให
อาจารยมีคุณสมบัติตามเกณฑเขากับการใหบริการวิชาการของ
สถาบัน โดยเฉพาะคลินิกกายภาพบําบัด หรือกายภาพบําบัด
ชุมชนได 

   M *  

28 การที่เกณฑฯ ไมไดกําหนดรูปแบบของการพัฒนาความรูใหกับ
อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือ
การฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่สถาบันควรดําเนินการ 
สงผลใหสถาบันสามารถบูรณาการการพัฒนาความรูใหกับอาจารย
ผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝก
ปฏิบัติงานในสถานการณจริงเขากับการบริการวิชาการของสถาบนั
ทั้งรูปแบบของ USR (ใหเปลา) และการสรางรายไดใหกับสถาบัน
ได 

   M *  

29 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง 
โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนใน
หลักสูตรจากสถาบันการนั้น สงผลใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารย
จํากัดตองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถ
จัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งและนิเทศการฝกปฏิบัติงานได
ภายใตขอจํากัดดานบุคลากร 

   *
M 

  

30 การที่เกณฑระบุใหสถาบันควรมีระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจ ประกอบดวย ระบบขอมูลและสารสนเทศดานการ
บริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก
สังคมนั้น ไมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบขอมูลและ
สารสนเทศของสถาบันที่มีอยูเดิม เนื่องจากการใชระบบขอมูลและ
สารสนเทศของสถาบันมักเปนระบบเดียวกันกับมหาวิทยาลัยที่
สังกัด ซึ่งเกณฑฯ นี้ไมสามารถสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับมหาวิทยาลัยได 

  *
M 
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31 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนท่ีสถาบันตองจัดใหมีและควร
จัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันมีแนวทางการ
วางแผนเพื่อพัฒนาทรัพยากรที่ เปนปจจัยเกื้อหนุนการจัด
การศึกษาไดอยางชัดเจน 

    *
M 

 

32 เกณฑฯ และกระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑฯ มีอิทธิผลให
สถาบันตองพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการดาํเนินงาน
สถาบันใหมีประสิทธิภาพ 

   *
M 

  

33 การที่เกณฑฯ กําหนดองคประกอบการจัดการเรียนการสอนเปน
เกณฑเพื่อการพัฒนาทุกขอนั้น สงผลใหสถาบันตองพัฒนาระบบ
การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ  

   *
M 

  

 ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน       
34 การที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรมีรายละเอียดชัดเจน ทําใหสถาบัน

มีแนวทางท่ีชัดเจนในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐาน
ที่สภากายภาพบําบัดกําหนด 

   M *  

35 การขอความเห็นชอบหลักสูตรจากสภากายภาพบําบัดตามเกณฑฯ 
นี้ สถาบันตองยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรลวงหนากอนถึง
กําหนดการเปดรับนักศึกษาไมนอยกวา 180 วัน โดยหลักสูตรตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยของสถาบันแลว อยางไร
ก็ตามโดยทั่วไประยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรจนไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใชระยะเวลาประมาณ 1 ป ดังนั้น
สถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลวจึงตองเริ่มดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรในชวงปที่ 4 ของการใชหลักสูตรซึ่งยังไมมีผลการประเมิน
เกี่ยวกับบัณฑิต สงผลใหการปรับปรุงหลักสูตรขาดมีประสิทธิภาพ
และไดหลักสูตรที่ไมทันสมัย 

  M *   

36 เนื่องจากการขอความเห็นชอบหลักสูตรดําเนินการกอนใช
หลักสูตร ดังน้ันการที่ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรมี
ได 3 รูปแบบ ไดแก เห็นชอบ ไมเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขใหสถาบัน
ดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตร และไมเห็นชอบ ทําใหสถาบัน
สามารถปรับปรุง แกไข หลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานที่สภา
กายภาพบําบัดแจงจากผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร
ได 

   *
M 
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37 การที่ผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรแบบไมเห็นชอบ
โดยมี เงื่อนไขใหสถาบันดําเนินการแกไขปรับปรุงหลักสูตร 
กําหนดใหสถาบันเสนอขอความเห็นชอบใหมไดภายใน 90 วัน 
อาจทําใหสถาบันไมสามารถดําเนินการไดทัน เนื่องจากการแกไข
หลักสูตรที่ผานการพิจารณาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยแลวตอง
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหมซึ่งมีหลายขั้นตอน และแตละ
ขั้นตอนตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ 

   *
M 

  

38 จํานวนช่ัวโมงของเนื้อหาหรือสาระวิชาที่สําคัญในหลักสูตรที่เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรกําหนด มีจํานวนชั่วโมงมากเกินไป (563 
ชั่วโมง จากจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 84 
หนวยกิต) สงผลใหสถาบันมีสัดสวนจํานวนชั่วโมงที่เหลือเพื่อการ
จัดหลักสูตรใหมีอัตลักษณ เอกลักษณ ตลอดจนตอบสนองตอ
วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยไมเพียงพอ 

  *
M 

   

39 การที่ เกณฑฯ กําหนดคุณสมบัติความรูพื้นฐานของผู เขารับ
การศึกษาเปนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยไมอนุโลมให
ผูเขารับการศึกษาที่ความรูพื้นฐานเปนสายอื่นแตไดรับการปรับพื้น
ฐานความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพิ่มเติมกอนเริ่ม
การศึกษาในหลักสูตรใหเขาศึกษาได สงผลจํากัดการเปดโอกาส
ของสถาบัน และจํากัดโอกาสการพัฒนานักศึกษาที่มีพื้นฐานดาน
ศิลปะซึ่งเปนพ้ืนฐานท่ีสามารถสงเสริมวิชาชีพกายภาพบําบัดไดอีก
ดานหนึ่ง เชน การออกแบบอุปกรณสําหรับผูปวย ศิลปะบําบัด
สําหรับผูปวย เปนตน 

  *
M 

   

40 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาตางคณะหรือตางสาขาจะตอง
ผานการประเมินเจตคติตอวิชาชีพ สงผลใหสถาบันไดรับปจจัย
นําเขาคือนักศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งจะทําใหสถาบันจัดการเรียนการ
สอนไดงาย และไดผลผลิตคือบัณฑิตกายภาพบําบัดที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพที่สภากายภาพบําบัดกําหนด 

   *
M 

  

41 การที่เกณฑฯ กําหนดใหหลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาไมนอย
กวา 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา และไมเกิน 16 ภาค
การศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา สงผลจํากัดการพัฒนา
การศึกษารูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต (ไมกําหนดระยะเวลาใน
การศึกษา) 

 *
M 

    

42 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาตองไดแตม
ไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพ
กายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันสามารถกําหนดแนวทางการ
ประเมินผลชัดเจนตามมาตฐานที่สภากายภาพบําบัดกําหนด 

   *
M 
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ขอเสนอ

แนะ
เพิ่มเติม 

43 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาตองไดแตม
ไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพ
กายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันตองพัฒนาระบบกํากับติดตาม
นักศึกษาเฉพาะรายที่มีผลการเรียนต่ําในรายวิชาดังกลาวระหวาง
ภาคการศึกษา และจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแผนการศึกษา
ที่เหมาะสมกับการเรียนรูของนักศึกษาเฉพาะรายเหลานั้น 

   *
M 

  

44 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาตองไดแตม
ไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพ
กายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันตองมีระบบอาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจัดการแผนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาเฉพาะราย 

   *
M 

  

45 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาตองไดแตม
ไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ทําใหอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาเพิ่มขึ้น 
และมีนักศึกษาท่ีไมสามารถเรียนตามแผนการศึกษาปกติที่กําหนด
ในหลักสูตรได (มีนักศึกษาตกคางแตละชั้นป) สงผลตอการ
คาดการณการรับนักศึกษาใหมของสถาบัน 

  *
M 

   

46 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาตองไดแตม
ไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพ
กายภาพบําบัดสงผลกระทบดานลบตอสถาบัน โดยเฉพาะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อาจส งผลใหสถาบันลด
มาตรฐานการประเมินผลการศึกษาซึ่งจะกระทบตอคุณภาพของ
บัณฑิตและนักวิชาชีพกายภาพบําบัดตอไป 

 * M    

47 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนตองมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบัน
มีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนไดสอดคลองกับการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากผูบริหารจัดการ
หลักสูตร และผูสอนมีพื้นฐานการเปนนักวิชาชีพกายภาพบําบัด 
เชนเดียวกับผลผลิตของหลักสูตร 

    *
M 

 

48 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนตองมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น อาจารยตองมี
การศึกษาตอเนื่องดานกายภาพบําบัดเพื่อตออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด สงผลดีตอการเรียนการสอนดวย
ความรูที่เปนปจจุบันและทันสมัย อยางไรก็ตามสถาบันควรมรีะบบ
กํากับติดตามใหอาจารยนําผลการฝกอบรมหรือการศึกษาตอเนื่อง
นั้นมาใชในการปฏิบัติงาน 

   *
M 
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1 2 3 4 5 
ขอเสนอ

แนะ
เพิ่มเติม 

49 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร
และอาจารยผูสอนอาจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก
ทางดานกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันมีการบริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอนไดสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
กายภาพบําบัด เนื่องจากผูบริหารหลักสูตรและผูสอนมีการศึกษา
ระดับหลังปริญญาดานวิชาชีพกายภาพบําบัดโดยตรง 

   *
M 

  

50 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร
อาจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกทางดานวิทยาศาตร
สุขภาพ หรือสาขาอื่น (นอกเหนือจากทางดานกายภาพบําบัดหรือ
วิทยาศาตรสุขภาพ) ดังนั้นการศึกษาระดับหลังปริญญาของ
อาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร อาจไมจําเพาะตอวิชาชีพ
กายภาพบําบัด  จึ งอาจไมส งผลดีตอการบริหารหลักสูตร
กายภาพบําบัดใหสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

  M *   

51 การที่เกณฑฯ ไมอนุโลมใหสถาบันมีอาจารยผูสอนที่มีใบประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดที่วุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาโทได
นั้น สงผลดานลบตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน เนื่องจากวิชาชีพกายภาพบําบัดเปนวิชาชีพที่ตองฝกปฏิบัติ 
ซึ่งการมีผูสอนที่มีทักษะและประสบการณดานคลินิกหรือการ
ปฏิบัติงานในสถานการณจริงสูงจะเปนผลดีตอการจัดการจัดการ
เรียนการสอนทางดานกายภาพบําบัด อยางไรก็ตามผูมีทักษะและ
ประสบการณดังกลาวอาจมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด (ปริญญาตรี) เทานั้น 

  *
M 

   

52 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร
ทุกคนตองมีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอย
กวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแตกรณี) แตไมจําเพาะวาตองเปน
ประสบการณสอนหลักสูตรกายภาพบําบัดเทานั้น ไมสงผลดาน
บวกตอการบริหารหลักสูตรกายภาพบําบัดใหสอดคลองกับการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด เนื่องจากการสอนในระดับ
ปริญญาวิชาชีพมีความจําเพาะตอวิชาชีพนั้นๆ 

   *
M 

  

53 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนอาจารยกายภาพบําบัดประจํา
หลักสูตร  ที่มีประสบการณการเปนอาจารยประจําหลักสูตรหรือ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกายภาพบําบัดนั้น อาจไมสงผลดีตอ
การบริหารหลักสูตรกายภาพบําบัดใหสอดคลองกับการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพ เนื่องจากการบริหารหลักสูตรระดับปริญญา
วิชาชีพนั้นมีความจําเพาะตอวิชาชีพนั้นๆ 

   *
M 
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54 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร
ตองมีความรู เกี่ยวกับหลักการศึกษาและการบริหารจัดการ
หลักสูตรซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการบริหารจัดการหลักสูตร
มีประสิทธิภาพ เชน อาจารยตองผานการอบรมหรือมีวุฒิ
การศึกษาดานหลักการศึกษาหรือการบริหารจัดการหลักสูตร นั้น 
ส งผล ให สถาบัน ไม ส ามารถบริหารจั ดการหลั กสู ตร ไหมี
ประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่ 

   *
M 

  

55 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
สอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแต
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก) เปนการลดปญหาการ
ปรับตัวของอาจารยในชวงปแรกของการสอน สงผลใหสถาบัน
จัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   M *  

56 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
สอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแต
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก) อยางไรก็ตามอาจไมใช
ประสบการณสอนระดับปรญิญาวิชาชีพกายภาพบําบัดก็ได อาจไม
เปนผลดีตอการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เนื่องจาก การสอนระดับปริญญาวิชาชีพนั้นมีความจําเพาะกับแต
ละวิชาชีพ 

  M *   

57 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร 
และอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 1 ป 
สงผลใหสถาบันบริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
เพื่อผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดไดมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมี
ผูดําเนินการหลักสูตรและผูสอนเปนนักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่
เคยปฏิบัติ งานในฐานะผู ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
เชนเดียวกับผลผลิตที่ตองการผลิต 

   M *  

58 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตร 
และอาจารยผูสอน ที่ทุกคนตองมีประสบการณปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณจริงไมนอยกวา 
1 ป แตไมกําหนดวิธีการนับระยะเวลาของประสบการณที่ชัดเจน 
เชน ระยะเวลาเริ่มตนถึงสิ้นสุด ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตอวัน 
รูปแบบการปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือบางเวลา หรือความถี่ในการ
ปฏิบัติงาน อาจไมสงผลดานบวกอยางเต็มที่ตอการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทางดานกายภาพบําบัด 

   *
M 
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เพิ่มเติม 

59 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณ
จริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน 
สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เนื่องจากอาจารยมีทักษะทาง
คลินิกจําเพาะตอสาขาที่สอน 

    *
M 

 

60 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณ
จริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน 
ไดแก สาขาวิชากายภาพบําบัดระบบกลามเนื้อและโครงราง หรือ
สาขากายภาพบําบัดระบบประสาท หรือสาขากายภาพบําบัด
ระบบการไหลเวียนเลือดและการหายใจ หรือสาขากายภาพบําบัด
ทางพัฒนาการการเคลื่อนไหวและภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของในเด็ก 
สงผลจํากัดการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัดดานอื่นๆ ของสถาบัน 
อาทิ ผูสูงอายุ กายภาพบําบัดชุมชน การยศาสตร กายภาพบําบัด
ทางการกีฬา เปนตน 

   *
M 

  

61 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดใหอาจารยผูสอนตองมีความรูเกี่ยวกับ
หลักการศึกษา การสอน หรือการประเมินผล ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ที่จะทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เชน อาจารย
ตองผานการอบรมหรือมีวุฒิการศึกษาดานการสอนหรือการ
ประเมินผลนั้น สงผลใหสถาบันไมสามารถจัดและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพไดอยางเต็มที ่

  * M   

62 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแต
ละรายวิชาหรือในหลักสูตร อาจสงผลใหบางสถาบันไมเพิ่ม
อาจารยประจําใหเพียงพอ เนื่องจากการจางอาจารยพิเศษมีตนทุน
ต่ํากวา จึงสงผลเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ 

  *
M 

   

63 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแต
ละรายวิชาหรือในหลักสูตร อาจสงผลใหบางสถาบันใชอาจารย
พิเศษเปนผูสอนหลักในรายวิชาดานวิชาชีพซึ่งผูสอนควรเปน
อาจารยประจําเพื่อสามารถใหคําปรึกษานอกชั้นเรียนหรือใหการ
สอนเสริมไดนั้น จึงสงผลเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ 

  M  *  
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64 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสาถาบันตองมีบุคคลากรสายสนับสนุน
ดานวิชาการและการศึกษาประจําหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางนอย 1 คนที่รับผิดชอบดาน
บริหารจัดการและการดําเนินงานของหลักสูตร สงผลใหสถาบัน
จัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมี
บุคคลากรทีช่วยในการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 

   *
M 

  

65 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันตองมีบุคคลากรสายสนับสนุนดาน
วิชาการและการศึกษา โดยไมกําหนดสัดสวนกับจํานวนนิสิตอาจ
ไมสงผลใหสถาบันการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพได เนื่องจากแตละสถาบันมีจํานวนนักศึกษา
แตกตางกัน ความจําเปนของการมีบุคคลากรสายสนับสนุนดาน
วิชาการและการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนจึงแตกตางกัน 

  *
M 

   

66 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนซึ่งคิดจากชั่วโมง
ปฏิบัติงานจริง สงผลจํากัดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม เชน การจัดการเรียนการสอนตามหลัก education 
3.0 active learning หรือ PBL ของใหสถาบัน 

 * M    

67 การที่ เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไม
ควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรู
เฉพาะดานกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอน
รายวิชาปฏิบัติการที่มีคุณภาพตามมาตฐาน เนื่องจากรายวิชา
ปฏิบัติของหลักสูตรกายภาพบําบัดตองการผลลัพธคือนักศึกษา
ปฏิบัติไดจริง ดังนั้นจึงตองการจํานวนอาจารยผูสอนปฏิบัติที่
เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาในชั้นเรียน เพื่อใหนักศึกษาเรียนรู
และปฏิบัติไดภายในกําหนดเวลาของรายวิชาในหลักสูตร 

   *
M 

  

68 การที่ เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไม
ควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรู
เฉพาะดานกายภาพบําบัด ทําใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารยจํากัด 
ตองมีการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนในแตละภาค
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูง เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการ
สอนวิชาปฏิบัติ (ซึ่งเปนรายวิชาสวนใหญของหลักสูตร) ใหเปนไป
ตามเกณฑฯ ภายใตขอจํากัดของจํานวนอาจารย 

   *
M 
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69 การที่ เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไม
ควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรู
เฉพาะดานกายภาพบําบัด สงผลใหสถาบันที่มีจํานวนอาจารย
จํากัด อาจารยแตละคนตองสอนหลายวิชาซึ่งอาจไมจําเพาะกับ
สาขาที่เชี่ยวชาญ ทําใหการสอนขาดประสิทธิภาพ 

  *
M 

   

70 การที่ เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรเต็มเวลาหรือนักกายภาพบําบัดที่เปนบุคลากรของ
สถาบันนั้นหรืออาจารยพิเศษที่มีคําสั่งแตงตั้งในการสอนฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริงตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาไมควรเกิน 1:6 นั้น 
สงผลใหสถาบันจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถาณการณจริงไดมี
ประสิทธิภาพ 

   *
M 

  

71 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีสัดสวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผูที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 20 สงผลใหอาจารยประจําจะไดรับการพัฒนาเพื่อใหไดรับ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ ซึ่ง
จะทําใหจัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   *
M 

  

72 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีสัดสวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือผูที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 20 สงผลใหสถาบันอาจมีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดาน
วิชาการและการวิจัยมากขึ้นแตมีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดาน
คลินิกนอยลง 

  *
M 
 
 

   

73 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีแผนและงบประมาณให
อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน ได รั บการพัฒนาทุก
ปงบประมาณ สงผลใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมคีวามรู
ที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ แตสถาบันควรมีระบบกํากับติดตามการนํา
ผลการรับการพัฒนาทุกปไปใชในการปฏิบัติงาน 

   *
M 

  

74 การที่เกณฑฯ กําหนดรายละเอียดขององคประกอบการจัดการ
เรียนการสอนที่ชัดเจน โดยเปนเกณฑเพื่อการพัฒนาทุกขอนั้น 
สงผลใหสถาบันตองพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีระบบและ
กลไกลที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ Deming cycle (PDCA) 

   *
M 
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75 การที่เกณฑฯ กําหนดรายละเอียดขององคประกอบการฝกงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง
ที่ละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
พัฒนาการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝก
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดมาตรฐานสูงขึ้น 

   *
M 

  

76 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง
โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนใน
หลักสูตรจากสถาบันนั้น สงผลใหสถาบันมีขอมูลปอนกลับเชิงลึก
จากแหลงฝกเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

    *
M 

 

77 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง 
โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนใน
หลักสูตรจากสถาบันนั้น โดยไมกําหนดสัดสวนรายวิชา ความถี่ 
หรือรูปแบบของการนิเทศที่ตองดําเนินการ อาจสงใหสถาบันขาด
แนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนในการดําเนินการใหมีมาตรฐานสูงข้ึน 

  *
M 

   

78 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรจัดใหอาจารยผูฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง
ไดรับการพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพกายภาพบําบัดอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง สงผลใหสถาบันไดพัฒนาอาจารยผูฝกปฏิบัติงาน
ทางคลินิกใหมีมาตรฐานตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่สถาบัน
กําหนด 

   *
M 

  

79 การที่ เกณฑฯ ไมกําหนดใหสถาบันตองจัดใหอาจารยผูฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานใน
สถานการณจริงไดรับการเตรียมความพรอมหรือพัฒนาความรูที่
เกี่ยวของกับการสอน หรือการประเมินผล อาจไมสงผลดีตอการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยาง
เต็มที่ 

  * M   

80 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนอาจารยผูฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริงที่สถาบัน
ควรจัดใหมีการพัฒนาความรู  ดังนั้นอาจารยฯ บางสวนของ
สถาบันอาจไมไดรับการพัฒนา ซึ่งไมสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน 

  M *   
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1 2 3 4 5 
ขอเสนอ

แนะ
เพิ่มเติม 

 ดานการบริหารงานบุคคล       
81 การที่เกณฑกําหนดใหผูบริหารสถาบันตองมีประสบการณดานการ

บริหารในสถาบันการศึกษามาแลวไมนอยกวา 3 ป สงผลให
สถาบันใหม (อายุไมเกิน 10 ป) และสถาบันที่จะเปดดําเนินการ
ใหม ขาดแคลนผูมีคุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบัน 

   *
M 

  

82 การที่เกณฑฯ กําหนดคุณสมบัติของผูบริหารสถาบันอยางชัดเจน 
สงผลใหสถาบันใหม (อายุไมเกิน 10 ป) และสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหมตองมีระบบการสรรหาหรอืเตรยีมพัฒนาอาจารยให
มีคุณสมบัติเปนผูบริหารสถาบัน 

    *
M 

 

83 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดคุณสมบัติของอาจารยพิเศษ สงผลให
สถาบันที่อัตรากําลังอาจารยไมเพียงพอสามารถใชอาจารยพิเศษ
เพื่อแกปญหาอาจารยไมเพียงพอได 

  *
M 

   

84 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเกิน 20 
ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาห และอัตราสวนจํานวนอาจารย
ผูสอนในหลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวน
นักศึกษาไมควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาใน
กลุมวิชาความรูเฉพาะดานกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบันใช
เปนเหตุผลเพื่อขอเพิ่มอัตรากําลังอาจารยได 

    *
M 

 

85 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนตองมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบัน
ควรมีระบบกํากับติดตามการศึกษาตอเนื่องและการดําเนินการตอ
อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของอาจารย 

    *
M 

 

86 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณ
จริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน 
สงผลใหสถาบันมีทิศทางในการกําหนดนโยบายและแผนการ
พัฒนาดานบุคลากรที่ชัดเจนตามทิศทางการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชพี 

    *
M 

 

87 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณ
จริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน 
สงผลใหสถาบันตองมีระบบบริหารจัดการ และกํากับติดตามให
อาจารยไดพัฒนาความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพในสาขาที่ตนเปน
ผูสอน 

   M *  
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ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ขอเสนอ

แนะ
เพิ่มเติม 

88 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือปฏิบัติงานในสถานการณ
จริงไมนอยกวา 1 ป ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเปนผูสอน 
สงผลใหอาจารยถูกจํากัดการพัฒนาทักษะวิชาชีพดานอื่นๆ อาทิ 
ผูสูงอายุ กายภาพบําบัดชุมชน การยศาสตร กายภาพบําบัด
ทางการกีฬา เปนตน 

 * M    

89 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
สอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแต
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก) สงผลใหสถาบันที่มี
จํานวนอาจารยจํากัดตองมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อมอบหมายภาระงานสอนท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติของอาจารย
แตละคน 

   M *  

90 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนตองมีประสบการณ
สอนในระดับอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 2 ป (แลวแต
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก)  สงผลใหสถาบันที่อยู
ในระยะเพิ่มอัตรากําลังอาจารยผูสอน และสถาบันที่มีอัตราการ
เขา-ออกงานของอาจารยสูง และสถาบันใหมที่จะเปดดําเนินการ 
ตองมีระบบการวางแผนพัฒนาอาจารยผูสอนที่ไมมีประสบการณ
สอน ใหมีประสบการณสอนตามที่เกณฑฯ กําหนด 

    *
M 

 

91 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเกิน 20 
ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาหนั้น สงผลใหอาจารยมี เวลา
เพียงพอในการพัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานดานอื่นๆ ได เชน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งสงผลตอการพัฒนามาตรฐาน
วชิาชีพกายภาพบําบัดดวย 

   M *  

92 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองไม
เกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาหนั้น สงผลใหสถาบันตองมี
การมอบหมายภาระงานสอน กํากับติดตาม และควบคุมภาระงาน
สอนของอาจารยอยางมีระบบและกลไกล 

   M *  

93 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไมเกิน 20 
ชั่ ว โมงปฏิบัติ งานจริ งตอสัปดาห  โดยคิด เฉพาะหลักสูตร
กายภาพบําบัดนั้น ไมสะทอนการปฏิบัติงานจริงของอาจารยที่
สอนในสถาบันที่มีพันธกิจหรือนโยบายใหอาจารยกายภาพบําบัด
สอนสาขาวิชาอื่นดวย อาทิ กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา หรือวิชา
เลือกเสรี จึงสงผลดานเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอาจารย 

   M *  
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94 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองไม
เกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาหนั้น สงผลใหสถาบันที่อยู
ในคณะหรือสํานักวิชาที่มีการจัดการการเรียนการสอนสาขาวิชา
อื่นดวย มีความแตกตางของภาระงานของอาจารยในคณะ ทําให
คณะตองมีการบริหารความแตกตางที่เหมาะสม 

   M *  

95 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีอาจารยผูสอนในหลักสูตรที่
มีการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ
ผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 นั้น 
สงผลใหสถาบันสามารถวางแผนการพัฒนาอาจารยระดับปริญญา
เอกหรือการเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

   *
M 

  

 ดานการบริหารงบประมาณและการเงิน       
96 สถาบันที่ไดรับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑฯ จะไดรับความ

เชื่อมั่นจากหนวยงานภาครัฐของประเทศที่มีหนาที่จัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการผลิตบุคคลากรทางการแพทยวา
สถาบันมีการผลิตนักกายภาพบําบัดไดมาตรฐานตามที่องคกร
วิชาชีพกําหนด และตรงกับความตองการของสังคม จึงมีโอกาส
ไดรับงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาจากภาครัฐเพิ่มได 

   *
M 

  

97 การประกาศเกณฑฯ และมีผลบังคับใชนั้น สงผลใหในชวงตนที่
เกณฑฯ มีผลบังคับใช สถาบันมีความยุ งยากในการบริหาร
งบประมาณเพื่อใชจายหรือลงทุนใหสถาบันมีคุณสมบัติและการ
ดําเนินงานตามที่ เกณฑฯ กําหนด เพราะการบริหารจัดการ
งบประมาณตองมีการวางแผนลวงหนา 

   *
M 

  

98 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการจัดทําแผนการจัดสรร
งบประมาณที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบัน มีการตรวจสอบการ
ใชงบประมาณอยางสม่ําเสมอ มีการนําขอมูลทางการเงินไป
วิเคราะหประเมินผลและใชในการวางแผนและตัดสินใจนั้น สงผล
ใหสถาบันที่ มี ร ะบบการบริหารงบประมาณทั้ งคณะหรื อ
มหาวิทยาลัย ตองมีระบบรายงานการจัดสรร ตรวจสอบติดตาม
การใชงบประมาณแยกสําหรับสถาบัน แตไมมีผลทําใหการจัดสรร
งบประมาณเปลี่ยนแปลง เนื่องจากระบบการจัดสรรงบประมาณ
มักเปนการบริหารงบประมาณทั้งคณะหรือทั้งมหาวิทยาลัย 

  * M   

99 การที่เกณฑฯ กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูสอนตองมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น สงผลใหสถาบัน
ควรจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอเพื่อใหอาจารยสามารถเขารวม
อบรมเพื่อพัฒนาตนเองไดครอบคลุมทั้งดานวิชาชีพกายภาพบําบัด 
และดานอื่น อาทิ การเรียนการสอน และการวิจัย 

   *
M 

  



465 

 

 
 

ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 
การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ

กายภาพบําบัด 

ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ขอเสนอ

แนะ
เพิ่มเติม 

100 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดสัดสวนการสอนของอาจารยพิเศษในแต
ละรายวิชาหรือในหลักสูตร สงผลใหสถาบันที่อัตรากําลังอาจารย
ไมเพียงพอสามารถ สามารถจางอาจารยพิเศษแทนอาจารยประจํา
ได ท้ังน้ีเพื่อลดงบประมาณรายจายดานอาจารย 

  *
M 

   

101 การที่เกณฑฯ ไมกําหนดจํานวนนักศึกษาขั้นต่ําที่สถาบันตองมี
บุคคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการและการศึกษา สงผลเพิ่ม
งบประมาณรายจายตอสถาบันที่มีจํานวนนักศึกษานอย ซึ่ง
สามารถใชบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการและการศึกษารวมกัน
กับสาขาวิชาอื่นได 

  *
M 

   

102 การที่เกณฑฯ กําหนดใหภาระงานดานการสอนของอาจารย
กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกคนตองไม
เกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงตอสัปดาหนั้น สงผลใหสถาบันที่มี
อาจารย ไม เพียงพอตองเพิ่มจํานวนอาจารย  ซึ่ งส งผลเพิ่ม
งบประมาณรายจายดานบุคลากรของสถาบัน ดังน้ันสถาบันจึงตอง
มีการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   *
M 

  

103 การที่เกณฑฯ กําหนดใหสถาบันควรมีการนิเทศงานการฝกงาน
ทางคลินิกกายภาพบําบัดหรือการฝกปฏิบัติงานในสถานการณจริง 
โดยอาจารยกายภาพบําบัดประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนใน
หลักสูตรจากสถาบันการศึกษานั้น ส งผลใหสถาบันตองมี
งบประมาณรายจายในการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการ
สอนสูงขึ้น 

  M  *  

104 การที่เกณฑฯ กําหนดใหนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาตองไดแตม
ไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพ
กายภาพบําบัด สงผลเพิ่มงบประมาณรายจายในการผลิตนักศึกษา
กายภาพบําบัดของสถาบัน เนื่องจากตองจัดการเรียนการสอนซ้ํา
ใหกับนักศึกษาที่ไมผานเกณฑฯ ดังกลาว 

 *
M 

    

105 การที่ เกณฑฯ กําหนดใหอัตราสวนจํานวนอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรเต็มเวลาและผูชวยสอนภาคปฏิบัติตอจํานวนนักศึกษาไม
ควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรู
เฉพาะดานกายภาพบําบัด ไมสอดคลองกับการปฏิบัติจริง
เนื่องจากบางรายวิชาอาจไมจําเปนตองใชสัดสวนอาจารยมาก
ขนาดนี้ ดังนั้นเกณฑฯ นี้จึงทําใหภาระงานสอนของอาจารย
เพิ่มขึ้น และสถาบันตองเพิ่มอัตรากําลังอาจารย ซึ่งสงผลเพิ่ม
งบประมาณรายจายดานบุคลากรของสถาบัน 

  M  *  

106 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนท่ีสถาบันตองจัดใหมีและควร
จัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันใชเปนเหตุผลใน
การขออนุมัติงบประมาณได 

   M *  



466 

 

 
 

ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 
การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ

กายภาพบําบัด 

ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ขอเสนอ

แนะ
เพิ่มเติม 

107 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนท่ีสถาบันตองจัดใหมีและควร
จัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันสามารถวางแผน
งบประมาณในการจัดซื้อ บํารุงรักษา หรือจัดหาทดแทน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

    *
M 

 

108 การที่เกณฑฯ กําหนดปจจัยเกื้อหนุนท่ีสถาบันตองจัดใหมีและควร
จัดใหมีอยางละเอียดและชัดเจน สงผลใหสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหมมีแนวทางการจัดหาปจจัยเกื้อหนุนที่ชัดเจน และ
สามารถคํานวณงบประมาณเพื่อการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

   M *  

109 การขอรับรองสถาบันในครั้งแรก (กอนเปดรับนักศึกษาตาม
หลักสูตร) ของสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมนั้น มีเฉพาะเกณฑ
มาตรฐานสําคัญ โดยดานเครื่องมือหรืออุปกรณนั้นใหเสนอเพียง
แผนในการจัดหาที่เหมาะสม สงผลใหสถาบันไมตองลงทุนจัดหา
เครื่องมือหรืออุปกรณทั้งหมดไวลวงหนา 

  M *   

110 การขอรับรองสถาบันสําหรับปที่  2-4 ของสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหมนั้น รายละเอียดเกณฑการรับรองเปนเชนเดียวกับ
เกณฑสําหรับสถาบันที่เปดดําเนินการอยูแลว ยกเวนไมตองมี
องคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ตามกรอบเวลา
นั้นสถาบันตองใชผลการดําเนินการของปการศึกษาแรกที่เปด
ดําเนินการ ดังนั้นสถาบันจะไมมีผลการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาครบตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาฝกปฏิบัติงาน ดังนั้นการ
ขอรับรองในรอบนี้อาจไมสะทอนคุณภาพที่แทจริงของการการ
บริหารสถาบันตามเกณฑฯ แตสงผลเพิ่มคาใชจายในการขอรับรอง
สถาบัน อาทิ คาธรรมเนียมในการขอรับรองแกสภากายภาพบําบัด 
และคาใชจายในการดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อรับการ
ประเมิน 

  *
M 

   

111 การที่หลังจากสถาบันที่จะเปดดําเนินการใหมไดรับการรับรอง
สถาบันสําหรับปที่ 1 ของการดําเนินงานเปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป
แลวนั้น สถาบันตองขอรับรองสถาบันสําหรับปที่ 2-4 ตอไปโดยใช
ผลการดําเนินการของปการศึกษาแรกที่เปดดําเนินการ ซึ่งในป
การศึกษานั้นสถาบันตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับสถาบันที่เคยเปด
ดําเนินการและไดรับรองปริญญาอยูกอนแลว ยกเวนไมตองมี
องคประกอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา สงผลใหสถาบันมี
คาใชจายในการดําเนินงานและการลงทุนที่ยังไมจําเปน เชน 
คาจางบุคลากรสายสนุนวิชาการ (อาจยังไมจําเปนสําหรับปแรกของ
การเปดดําเนินการ) และการจัดซื้อครุภัณฑที่เปนปจจัยเกื้อหนุน (ยัง
ไมมีการจัดการเรียนการสอนในปแรกของการเปดดําเนินการ) 

  * 
M 
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ขอที ่
อิทธิพลของเกณฑการรับรองปริญญาฯ ที่สงผลตอ 
การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ

กายภาพบําบัด 

ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
ขอเสนอ

แนะ
เพิ่มเติม 

112 การไมเผยแพรตนแบบหรือตัวอยางการคํานวณจุดคุมทุนในเชิง
งบประมาณรายรับ-รายจาย หรือการแนะนําแหลงสนับสนุน
งบประมาณรายรับ หรือแนวทางการบริหารงบประมาณรายรับ-
รายจายใหสมดุล โดยวิเคราะหจากเงื่อนไขการดําเนินงานตาม
เกณฑรับรองปริญญานี้  อาจส งผลให ไมมีสถาบันที่จะเปด
ดําเนินการใหม เนื่องจากภาพรวมของเกณฑตองใชงบประมาณ
การลงทุน และรายจายในการดําเนินงานสูง โดยเฉพาะดาน
บุคลากร และปจจัยเกื้อหนุน 

  * 
M 

   

 

ขอเสนอแนะอืน่ๆ 
............................................................................................................................................................................. 
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ลงชื่อ....................................................................ผูตอบแบบสอบถาม 
     (.............................................................................) 
     ......................./......................../.......................... 
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คาสถิติผลการวิจัย EDFR รอบท่ี 2 

  
ขอที่ 1 ขอที่ 2 ขอที่ 3 ขอที่ 4 ขอที่ 5 ขอที่ 6 ขอที่ 7 ขอที่ 8 ขอที่ 9 

ขอที่ 
10 

N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Median   4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 5.0000 3.0000 3.0000 4.0000 2.0000 4.0000 

Mode   4.00 4.00 2.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 2.00 4.00 

Percentiles 25 3.0000 4.0000 2.0000 3.5000 3.0000 2.0000 2.0000 4.0000 2.0000 3.0000 

  75 4.0000 5.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 4.5000 4.0000 4.0000 

 

 

 

 

  
ขอที่ 11 ขอที่ 12 ขอที่ 13 ขอที่ 14 ขอที่ 15 ขอที่ 16 ขอที่ 17 ขอที่ 18 ขอที่ 19 ขอที่ 20 

N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Median   4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 

Mode   4.00 5.00 2.00 3.00 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 

Percentiles 25 3.0000 3.0000 2.0000 3.0000 3.0000 3.0000 2.0000 3.0000 4.0000 4.0000 

  75 4.5000 5.0000 4.0000 4.5000 5.0000 5.0000 3.5000 5.0000 5.0000 5.0000 

 

 

 

 

  
ขอที่ 21 ขอที่ 22 ขอที่ 23 ขอที่ 24 ขอที่ 25 ขอที่ 26 ขอที่ 27 ขอที่ 28 ขอที่ 29 ขอที่ 30 

N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Median   5.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 
Mode   5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 3.00 
Percentiles 25 4.0000 3.0000 4.0000 3.5000 4.0000 3.0000 4.0000 3.5000 4.0000 2.0000 
  75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.5000 5.0000 5.0000 5.0000 3.5000 

 

 

 

 

  
ขอที่ 31 ขอที่ 32 ขอที่ 33 ขอที่ 34 ขอที่ 35 ขอที่ 36 ขอที่ 37 ขอที่ 38 ขอที่ 39 ขอที่ 40 

N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Median   5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 4.0000 
Mode   5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 
Percentiles 25 4.0000 4.0000 3.5000 4.0000 3.0000 4.0000 2.5000 2.0000 3.0000 3.0000 
  75 5.0000 5.0000 4.5000 5.0000 4.0000 5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 5.0000 
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ขอที่ 41 ขอที่ 42 ขอที่ 43 ขอที่ 44 ขอที่ 45 ขอที่ 46 ขอที่ 47 ขอที่ 48 ขอที่ 49 ขอที่ 50 

N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Median   2.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 5.0000 4.0000 4.0000 3.0000 
Mode   2.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 5.00 4.00 4.00 4.00 
Percentiles 25 2.0000 3.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 4.0000 4.0000 4.0000 2.0000 
  75 3.5000 4.5000 4.5000 5.0000 3.5000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 

 

 

 

 

  
ขอที่ 51 ขอที่ 52 ขอที่ 53 ขอที่ 54 ขอที่ 55 ขอที่ 56 ขอที่ 57 ขอที่ 58 ขอที่ 59 ขอที่ 60 

N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Median   3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 4.0000 5.0000 4.0000 

Mode   3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 

Percentiles 25 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 2.5000 4.0000 3.0000 3.0000 2.5000 

  75 4.5000 4.0000 4.0000 4.0000 5.0000 4.0000 5.0000 4.0000 5.0000 4.0000 

 

 

 

 

  
ขอที่ 61 ขอที่ 62 ขอที่ 63 ขอที่ 64 ขอที่ 65 ขอที่ 66 ขอที่ 67 ขอที่ 68 ขอที่ 69 ขอที่ 70 

N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Median   4.0000 3.0000 3.0000 4.0000 3.0000 3.0000 4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 
Mode   3.00 3.00 5.00 4.00 3.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 
Percentiles 25 3.0000 2.0000 2.5000 3.5000 3.0000 2.0000 3.5000 4.0000 2.5000 4.0000 
  75 4.5000 4.0000 4.5000 5.0000 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 4.0000 5.0000 

 

 

 

 

  
ขอที่ 71 ขอที่ 72 ขอที่ 73 ขอที่ 74 ขอที่ 75 ขอที่ 76 ขอที่ 77 ขอที่ 78 ขอที่ 79 ขอที่ 80 

N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Median   4.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 5.0000 3.0000 4.0000 4.0000 3.0000 
Mode   4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 
Percentiles 25 4.0000 3.0000 4.0000 3.0000 3.0000 4.0000 2.0000 4.0000 3.0000 3.0000 
  75 5.0000 3.0000 5.0000 4.5000 5.0000 5.0000 4.0000 5.0000 5.0000 4.0000 

 

 

 

 

 
  

ขอที่ 81 ขอที่ 82 ขอที่ 83 ขอที่ 84 ขอที่ 85 ขอที่ 86 ขอที่ 87 ขอที่ 88 ขอที่ 89 ขอที่ 90 

N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Median   4.0000 5.0000 3.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 3.0000 4.0000 5.0000 
Mode   4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 
Percentiles 25 3.0000 4.0000 3.0000 3.5000 4.0000 3.5000 4.0000 2.0000 3.0000 3.5000 
  75 4.0000 5.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 5.0000 5.0000 
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ขอที่ 91 ขอที่ 92 ขอที่ 93 ขอที่ 94 ขอที่ 95 ขอที่ 96 ขอที่ 97 ขอที่ 98 ขอที่ 99 

ขอที่ 
100 

N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Median   4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 
Mode   5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 
Percentiles 25 3.0000 3.5000 3.0000 3.0000 3.5000 3.0000 3.0000 3.0000 4.0000 3.0000 
  75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.5000 5.0000 5.0000 4.5000 

 

 

 

 

  
ขอที่ 
101 

ขอที่ 
102 

ขอที่ 
103 

ขอที่ 
104 

ขอที่ 
105 

ขอที่ 
106 

ขอที่ 
107 

ขอที่ 
108 

ขอที่ 
109 

ขอที่ 
110 

N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Median   3.0000 4.0000 3.0000 2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 4.0000 3.0000 3.0000 
Mode   3.00 4.00 5.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 
Percentiles 25 2.5000 4.0000 3.0000 1.5000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 
  75 3.5000 5.0000 5.0000 3.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 4.0000 

 

 

 

 

  
ขอที่ 111 ขอที่ 112 

N Valid 19 19 
  Missing 0 0 
Median   3.0000 3.0000 
Mode   3.00 3.00 
Percentiles 25 3.0000 3.0000 
  75 4.0000 5.0000 
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คาสถิติผลการวิจัย EDFR รอบท่ี 3 

    ขอที่ 1 ขอที่ 2 ขอที่ 3 ขอที่ 4 ขอที่ 5 ขอที่ 6 ขอที่ 7 ขอที่ 8 ขอที่ 9 ขอที่ 10 
N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Median 

 
4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 5.0000 3.0000 3.0000 4.0000 2.0000 4.0000 

Mode 
 

4.00 4.00 2.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 2.00 4.00 
Percentiles 25 3.0000 4.0000 2.0000 3.5000 3.5000 2.5000 2.0000 4.0000 2.0000 3.0000 
  75 4.0000 5.0000 3.5000 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 4.0000 3.5000 4.0000 

 

 

 

 

    ขอที่ 11 ขอที่ 12 ขอที่ 13 ขอที่ 14 ขอที่ 15 ขอที่ 16 ขอที่ 17 ขอที่ 18 ขอที่ 19 ขอที่ 20 
N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Median 

 
4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 

Mode 
 

4.00 4.00 2.00 3.00 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 
Percentiles 25 3.0000 3.5000 2.0000 3.0000 3.0000 3.0000 2.0000 3.0000 4.0000 4.0000 
  75 4.5000 5.0000 4.0000 4.5000 5.0000 5.0000 3.5000 5.0000 5.0000 5.0000 

 

 

 

 

    ขอที่ 21 ขอที่ 22 ขอที่ 23 ขอที่ 24 ขอที่ 25 ขอที่ 26 ขอที่ 27 ขอที่ 28 ขอที่ 29 ขอที่ 30 
N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Median 

 
5.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 

Mode 
 

5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 3.00 
Percentiles 25 4.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 3.5000 4.0000 2.0000 
  75 5.0000 4.5000 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 3.5000 

 

 

 

 

    ขอที่ 31 ขอที่ 32 ขอที่ 33 ขอที่ 34 ขอที่ 35 ขอที่ 36 ขอที่ 37 ขอที่ 38 ขอที่ 39 ขอที่ 40 
N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Median 

 
5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 4.0000 

Mode 
 

5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 
Percentiles 25 4.0000 4.0000 3.5000 4.0000 3.0000 4.0000 3.0000 2.0000 3.0000 3.0000 
  75 5.0000 5.0000 4.5000 5.0000 4.0000 5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 5.0000 

 

 

 

 

    ขอที่ 41 ขอที่ 42 ขอที่ 43 ขอที่ 44 ขอที่ 45 ขอที่ 46 ขอที่ 47 ขอที่ 48 ขอที่ 49 ขอที่ 50 
N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Median 

 
2.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 5.0000 4.0000 4.0000 3.0000 

Mode 
 

2.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 5.00 4.00 4.00 4.00 
Percentiles 25 2.0000 3.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 4.0000 4.0000 4.0000 2.0000 
  75 3.5000 4.5000 4.5000 5.0000 3.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 
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    ขอที่ 51 ขอที่ 52 ขอที่ 53 ขอที่ 54 ขอที่ 55 ขอที่ 56 ขอที่ 57 ขอที่ 58 ขอที่ 59 ขอที่ 60 
N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Median 

 
4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 4.0000 5.0000 4.0000 

Mode 
 

3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 
Percentiles 25 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 4.0000 3.0000 3.0000 2.5000 
  75 4.5000 4.0000 4.0000 4.0000 5.0000 4.0000 5.0000 4.0000 5.0000 4.0000 

 

 

 

 

    ขอที่ 61 ขอที่ 62 ขอที่ 63 ขอที่ 64 ขอที่ 65 ขอที่ 66 ขอที่ 67 ขอที่ 68 ขอที่ 69 ขอที่ 70 
N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Median 

 
4.0000 3.0000 3.0000 4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 

Mode 
 

3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 2.00 5.00 4.00 3.00 4.00 
Percentiles 25 3.0000 2.5000 3.0000 3.5000 3.0000 2.0000 4.0000 4.0000 2.5000 4.0000 
  75 4.5000 4.0000 4.5000 5.0000 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 4.0000 5.0000 

 

 

 

 

    ขอที่ 71 ขอที่ 72 ขอที่ 73 ขอที่ 74 ขอที่ 75 ขอที่ 76 ขอที่ 77 ขอที่ 78 ขอที่ 79 ขอที่ 80 
N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Median 

 
4.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 5.0000 3.0000 4.0000 4.0000 3.0000 

Mode 
 

4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 
Percentiles 25 4.0000 3.0000 4.0000 3.0000 3.0000 4.0000 2.0000 4.0000 3.0000 3.0000 
  75 5.0000 3.0000 5.0000 4.5000 5.0000 5.0000 4.0000 5.0000 4.5000 4.0000 

 

 

 

 

    ขอที่ 81 ขอที่ 82 ขอที่ 83 ขอที่ 84 ขอที่ 85 ขอที่ 86 ขอที่ 87 ขอที่ 88 ขอที่ 89 ขอที่ 90 
N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Median 

 
4.0000 5.0000 3.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 3.0000 4.0000 5.0000 

Mode 
 

4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 

Percentiles 25 4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 4.0000 3.5000 4.0000 2.0000 3.5000 4.0000 

  75 4.0000 5.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 3.0000 5.0000 5.0000 
            

 

 

 

 

    ขอที่ 91 ขอที่ 92 ขอที่ 93 ขอที่ 94 ขอที่ 95 ขอที่ 96 ขอที่ 97 ขอที่ 98 ขอที่ 99 
ขอที่ 
100 

N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Median 

 
4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 

Mode 
 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 
Percentiles 25 3.0000 3.5000 3.0000 3.0000 3.5000 3.0000 3.0000 3.0000 4.0000 3.0000 
  75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 4.5000 5.0000 4.0000 
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ขอที่ 
101 

ขอที่ 
102 

ขอที่ 
103 

ขอที่ 
104 

ขอที่ 
105 

ขอที่ 
106 

ขอที่ 
107 

ขอที่ 
108 

ขอที่ 
109 

ขอที่ 
110 

N Valid 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
  Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Median 

 
3.0000 4.0000 3.0000 2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 4.0000 3.0000 3.0000 

Mode 
 

3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 
Percentiles 25 2.5000 4.0000 3.0000 1.5000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 
  75 3.0000 5.0000 4.5000 3.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 4.0000 

 

    
ขอที่ 
111 

ขอที่ 112 

N Valid 19 19 
  Missing 0 0 
Median 

 
3.0000 3.0000 

Mode 
 

3.00 3.00 
Percentiles 25 3.0000 3.0000 
  75 4.0000 5.0000 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล นางศิริรัตน เกียรติกูลานุสรณ 
ที่อยู 147/302 หมู 5 ตําบลหวยกะป อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ที่ทํางาน คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) 
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  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2552 – 2553 อาจารยสาขากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร  
  มหาวิทยาลัยคริสเตียน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 พ.ศ. 2553 – 2556 อาจารยสาขาวิชากายภาพบําบัด  
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  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 พ.ศ. 2556 – 2557 อาจารยสาขากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร  
  มหาวิทยาลัยคริสเตียน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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