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อิทธิพลของเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ส่งผล
ต่อการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
ศิริรตั น์ เกียรติกูลานุสรณ์1* ชุมศักดิ์ อินทร์รกั ษ์2 และ ประเสริฐ อินทร์รกั ษ์3
บทคัดย่อ
การประกาศใช้เกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 ส่งผลสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปิดดําเนินการอยู่ก่อนได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเมื่อมีการ
ประกาศใช้เกณฑ์ฯ (พ.ศ. 2558) และ 2) คาดประมาณผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดตามเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 2558) ดําเนินการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ 1 ด้วยการศึกษาเอกสาร และตอบ
วัตถุประสงค์ที่ 2 ด้วยการศึกษาทัศนะความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 19 คน โดยการวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค
Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) 3 ขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการณ์ปัจจุบันฯ นั้น
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 16 สถาบัน ได้รับการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดในปี
พ.ศ. 2559 จํานวน 13 สถาบัน ทั้งนี้ทุกสถาบันมีการบริหารสถาบันที่มีความแตกต่างกัน และ 2) คาดการณ์ว่า เกณฑ์การ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดจะมีอิทธิพลต่อการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
4 ด้าน 91 ประเด็น ประกอบด้วย (1) ด้านการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร จํานวน 27 ประเด็น (2) ด้านการ
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน จํานวน 38 ประเด็น (3) ด้านการบริหารงานบุคคล จํานวน 12 ประเด็น และ (4)
ด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน จํานวน 14 ประเด็น สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดใน
ปัจจุบันมีสภาพการณ์บริหารสถาบันแตกต่างกัน เกณฑ์การรับรองปริญญาดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อการบริหารสถาบัน
ทุก ๆ ด้าน ทั้งส่งผลให้เกิดการพัฒนาและส่งผลเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบัน อาทิ เกณฑ์ส่งผลให้สถาบันจะต้อง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบริหารสถาบันทั้ง 4 ด้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ข้อจํากัดต่าง ๆ โดยเฉพาะ
งบประมาณและบุคคล อย่างไรก็ตามเกณฑ์ฯ บางข้อขาดความชัดเจนทําให้เป็นอุปสรรคต่อการวางแผนการดําเนินของ
สถาบันให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
คําสําคัญ: เกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด, การบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
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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
Sirirat Kiatkulanusorn1* Chumsak Intarak2 and Prasert Intarak3
Abstract
An anoucement of accreditation criteria of physical therapist professional entry level education
2015 supported and obstructed to development of current programmes for physical therapist
professional entry level education. The purposes of this study were: 1) to analyze the current state of
physical therapist professional entry level education in Thailand when the accreditation criteria 2015
was announced and 2) to estimate the effects of accreditation criteria 2015 on the development of
institute for physical therapist professional entry level education programmes. The documentary
research was applied for first objective. Second objective, the 19 experts were participated in 3 steps of
EDFR technique. The findings of this study were: 1) the current state showed that the 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. In addition, every institute had the
difference of institute administration and 2) the estimation showed that the accreditation criteria will
affect 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).
The 16 current programmes for physical therapist professional entry level education had the difference
of institute administration. The accreditation criteria were affected to the institute administration in all
dimensions, 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.
Keywords: accreditation criteria for physical therapist professional entry level education programmes,
administration of institute for physical therapist professional entry level education
programmes
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1. บทนํา
การผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยได้
ก่อกําเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 และมี
พัฒนาการเรื่อยมา จนกระทั่งมีพระราชบัญญัติวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 ซึ่งกําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดต้องเป็นบุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดจากสภา
กายภาพบําบัด โดยต้องเป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาที่
ได้รับการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดจาก
สภากายภาพบําบัด และต้องสอบผ่านการสอบความรู้
เพื่ อขอขึ้ นทะเบี ยนและรั บใบอนุ ญาตเป็ นผู้ ป ระกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัด ซึ่งการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพ
บําบัด พ.ศ. 2547 นั้นมีพัฒนาการเรื่อยมา จนกระทั่งใน
ปัจจุบันข้อบังคับสภากายภาพบําบัดว่าด้วยการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2556 กําหนดให้
การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้นหลักสูตร
ต้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบของสภากายภาพบํ า บั ด และ
ดําเนินการผลิตบัณฑิตโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับการ
รับรองจากสภากายภาพบําบัด [1] โดยข้อบังคับดังกล่าว
ส่ ง ผลให้ ส ถาบั น ที่ ส ภากายภาพบํ า บั ด ให้ ก ารรั บ รอง
ปริญญาฯ อยู่ก่อน จํานวน 16 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย
มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม่
มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัย
บูรพา สิ้นสุดการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ในวั นที่ 11 เม.ย. 2558 และต้ องดํ าเนิ นการขอความ
เห็นชอบหลักสูตรและขอรับรองสถาบันเพื่อการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่จะใช้เปิดรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 [1], [2], [3]
สภากายภาพบํ าบั ดมี ความมุ่ งหมายให้ เกณฑ์ การ
รั บ รองปริ ญ ญาฯ เป็ น เกณฑ์ คุ ณ ภาพของการผลิ ต
นั ก วิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด ที่ ส ามารถเป็ น ทั้ ง ปั จ จั ย
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สนั บสนุ นให้ เกิ ดการพั ฒนาและเป็ นเครื่ องมื อประกั น
คุณภาพการศึกษาด้านกายภาพบําบัด ส่งเสริมให้สถาบัน
ผู้ผลิตนักกายภาพบําบัดดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่สภากายภาพบําบัดกําหนด
อย่ างไรก็ ตามสถาบั นการศึ กษาระดั บปริ ญญาวิ ชาชี พ
กายภาพบําบัดในปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) มีบริบทและข้อจํากัด
ที่ แ ตกต่ า งกั น จึ ง ยั ง เป็ น ที่ ส งสั ย ว่ า เกณฑ์ ก ารรั บ รอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 จะช่วย
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาของสถาบันการศึกษาและเป็น
เครื่องมือประกันคุณภาพการศึกษาด้านกายภาพ บําบัด
ได้ หรื อไม่ อย่ างไร การศึ กษานี้ จึ งศึ กษาสภาพการณ์
ปั จ จุ บั น ของการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาวิ ช าชี พ
กายภาพบํ าบั ดในประเทศไทย เมื่ อมี การประกาศใช้
เกณฑ์ รั บรองปริ ญญาในวิ ชาชี พกายภาพบํ าบั ด พ.ศ.
2558 และคาดประมาณผลที่ จะเกิ ดขึ้ นต่ อการพัฒนา
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
ตามเกณฑ์การรับรองปริญญาฯ ดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อวิ เคราะห์ สภาพการณ์ ปัจจุ บันของการจั ด
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด ใน
ประเทศไทย เมื่อมีการประกาศใช้เกณฑ์รับรองปริญญา
ในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558
2.2 เพื่อคาดประมาณผลที่จะเกิดขึ้นต่อการพัฒนา
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
ตามเกณฑ์การรับรองปริญญาฯ โดยวิธีการวิจัยอนาคต
ด้วยเทคนิค Ethnographic Delphi Futures Research
(EDFR)
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของการจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศ
ไทย ผู้วิจัยศึกษาประชากรทั้งหมด คือ สถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปิดดําเนินการอยู่
ในปี พ.ศ. 2558 จํ านวน 16 สถาบั น โดยศึ กษาการ
บริหารสถาบันฯ ในปีการศึกษา 2558 จากเอกสารและ
ข้อมูลที่เผยแพร่เท่านั้น
3.2 การคาดประมาณผลที่จะเกิดขึ้นต่อการพัฒนา
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
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ผู้ วิ จั ยศึ กษาอิ ท ธิ พลของเกณฑ์ ก ารรั บรองปริ ญญาใน
วิ ชาชี พกายภาพบํ าบั ดซึ่ งหมายถึ ง เกณฑ์ การรั บรอง
ปริ ญ ญาในวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด ตามประกาศสภา
กายภาพบํ าบั ด เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด [2] และเกณฑ์มาตรฐาน
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
[3] ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ภายใต้ข้อบังคับสภา
กายภาพบํ า บั ด ว่ า ด้ ว ยการรั บ รองปริ ญ ญาในวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัดของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ
สมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2556 [1] โดยศึกษาอิทธิพลที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปิดดําเนินการอยู่ในปี
พ.ศ. 2558 และสถาบั น ที่ จ ะเปิ ด ดํ า เนิ น การใหม่ ใ น
อนาคต โดยศึกษาจากทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ
4. วิธีดําเนินการวิจยั ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้
4.1 การศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของการจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศ
ไทยเมื่อมีการประกาศใช้ เกณฑ์ การรั บรองปริญญาใน
วิ ชาชี พกายภาพบํ าบั ด พ.ศ. 2558 โดยใช้ การศึ กษา
เอกสาร (document study)
4.2 วิ ธี วิ จั ย เชิ ง อนาคตด้ ว ยเทคนิ ค การวิ จั ย แบบ
EDFR เพื่อการคาดประมาณผลที่จะเกิดขึ้นต่อการพัฒนา
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
ตามเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
ซึ่งมี 3 ขั้นตอน ได้แก่
4.2.1 ขั้นที่ 1 กําหนดคุณสมบัติและคัดเลือก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ ว ยวิ ธี คั ด เลื อ กแบบเจาะจงโดยเทคนิ ค
snowball sampling โดยผู้เชี่ยวชาญ 4 กลุ่ม จํานวน 19
คน ถูกคัดเลือกตามเกณฑ์เฉพาะ คือ กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วน
เกี่ ยวข้ องกั บองค์ กรวิ ชาชี พทางกายภาพบํ าบั ด 5 คน
กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถาบัน หรือผู้บริหารคณะ/สํานักวิชา
ที่สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
สังกัด 5 คน กลุ่มที่ 3 อดีตผู้บริหารสถาบัน หรืออดีต
ผู้บริหารคณะหรือสํานักวิชาที่สถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดสังกัด 4 คน และกลุ่มที่ 4
นักวิชาการด้านบริหารการศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การบริหารการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ 5 คน
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4.2.2 ขั้นที่ 2 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน
19 คน ถึงอิทธิพลของเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบํ าบัดต่ อการบริ หารสถาบันการศึ กษาระดั บ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด จํานวน 3 รอบ ได้แก่
(1) EDFR รอบที่ 1 การสัมภาษณ์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ ซึ่งเป็นคําถามปลายเปิดและไม่ชี้นํา จากนั้น
นําข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลให้ได้ร่างอิทธิพลของเกณฑ์
การรั บ รองปริ ญ ญาในวิ ชาชี พ กายภาพบํ า บั ด ต่ อ การ
บริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพ
บําบัดตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ
(2) EDFR รอบที่ 2 นําผลจากการสัมภาษณ์
EDFR รอบที่ 1 มาวิเคราะห์ข้อมูล และแบ่งข้อมูล
ออกเป็นกลุ่มๆ ตามเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย และ
พั ฒ นาเป็ น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ซึ่ งเป็ น
แบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมลงความคิดเห็น
(3) EDFR รอบที่ 3 เป็นการยืนยันผลการ
ลงความเห็นและหาฉันทามติ ซึ่งนําผลจาก EDFR รอบที่
2 มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมและสร้างแบบสอบถามใหม่
ที่ใช้ข้อความเดิมแต่เพิ่มตําแหน่งของค่ามัธยฐาน ฐานนิยม
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของกลุ่มในแบบสอบถาม ผนวก
กับคําตอบเดิมของผู้เชี่ยวชาญคนนั้น ๆ และให้ผู้เชี่ยวชาญ
คนเดิมตอบแบบสอบถามเพื่อทบทวนความคิดเห็นอีกครั้ง
4.2.3 ขั้นที่ 3 การสรุปผลและรายงานการวิจัย
โดยคัดเลือกคําตอบใน EDFR รอบที่ 3 ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็น
สอดคล้องกันหรือได้รับฉันทามติเท่านั้น นั่นคือ คําถามที่
มี ค่ าสั มบู รณ์ ของผลต่ างระหว่ างมั ธยฐานกั บฐานนิ ยม
(IMod-MedI) ตั้งแต่ 0.00–1.00 และค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (IQR) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 จากนั้นจึง
พิจารณาค่ามัธยฐาน ดังนี้
(1) ข้อที่ค่ามัธยฐาน (Med) มีค่าตั้งแต่
3.50 ขึ้นไป จะสรุปว่าเป็นอิทธิพลของเกณฑ์ฯ ที่ส่งผล
ต่ อ การบริ ห ารสถาบั น การศึ ก ษาฯ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ใช้ ก าร
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อแยกประเด็น
อิทธิพลที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสถาบันและส่งผลเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบัน
(2) ข้อที่ค่ามัธยฐาน (Med) มีค่าตั้งแต่
2.50-3.49 จะสรุ ปว่ าเป็ นอิ ทธิ พลของเกณฑ์ ฯ ที่ อาจ
ส่งผลต่อการบริหารสถาบันการศึกษาหรือไม่ก็ได้
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(3) ข้อที่ค่ามัธยฐาน (Med) มีค่าน้อยกว่า
2.50 จะสรุปว่าเป็นอิทธิพลของเกณฑ์ฯ ที่จะไม่ส่งผลต่อ
การบริหารสถาบันการศึกษา
5. ผลการวิจยั
5.1 การศึ ก ษาสภาพการณ์ ปั จ จุ บั น ของการจั ด
การศึ ก ษาระดั บปริ ญ ญาวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด ใน
ประเทศไทย พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดเปิดดําเนินการอยู่
16 สถาบัน และทุกสถาบัน (ร้อยละ 100) ดําเนินการยื่น
ขอรับรองปริญญาฯ เมื่อมีการประกาศใช้เกณฑ์ฯ ในซึ่ง
ผลการรั บ รองปริ ญ ญาฯ ครั้ ง นั้ น ประกาศอย่ า งเป็ น
ทางการพร้อมกันในปี พ.ศ. 2559 โดยมีสถาบันที่ไม่ได้
รับรองปริญญา 3 สถาบัน (ร้อยละ 18.75) และได้รับการ
รับรองปริญญาฯ 13 สถาบัน (ร้อยละ 81.25) ทุกสถาบัน
ได้รับการรับรองสถาบันเป็นระยะเวลา 5 ปี มีสถาบันที่
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รเป็ น ระยะเวลา 5 ปี
การศึกษา 11 สถาบัน และอีก 2 สถาบัน ได้รับความ
เห็นชอบหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 และ 2 ปีการศึกษา
ตามอายุของหลักสูตรที่ขอความเห็นชอบ ทั้งนี้สถาบันที่
เปิดดําเนินการอยู่ในปี พ.ศ. 2558 ทั้ง 16 สถาบัน มีการ
บริหารสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สภาพการณ์การบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดทีเ่ ปิดดําเนินการ
อยู่ในปี พ.ศ. 2558 (16 สถาบัน)

องค์ประกอบการบริหารสถาบัน
รูปแบบการบริหาร
ด้านการบริหารทั่วไปและทรัพยากร
- รูปแบบของมหาวิทยาลัย (%) รัฐ (18.75)/ กํากับของรัฐ
(56.25)/ เอกชน (25.00)
- สถานะของสถาบัน (%)
คณะ (25.0)/ภาควิชา (37.5)
สาขาวิชา (37.5)
- ภูมิภาคที่เป็นที่ตั้งสถาบัน (%) ภาคเหนือ (18.75), ภาคกลาง
(56.25), ภาคตะวันออก (6.25)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(6.25), ภาคใต้ (12.5)
- ระยะเวลาในการจัดการเรียน
5-51 (19.38)
การสอนระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่ผ่านมา (ปี)
(Min-Max (Mean))
- โครงสร้างการบริหารงาน (%) บริหารงานแบบ
-คณะ (25.0%)
-เบ็ดเสร็จระดับภาควิชา (25.0)
-รวมศูนย์กลางกับคณะ (50.0)
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ตารางที่ 1 สภาพการณ์การบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดทีเ่ ปิดดําเนินการ
อยู่ในปี พ.ศ. 2558 (16 สถาบัน) (ต่อ)

องค์ประกอบการบริหารสถาบัน
- ระดับการศึกษาของผู้บริหาร (%)
- ตําแหน่งทางวิชาการของผู้บริหาร
(%)
- การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร (%)
- การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน (%)

รูปแบบการบริหาร
ป.โท (25.0)/ ป.เอก (75.0)
อาจารย์ (43.75)/ ผศ. (43.75)/
รศ. (12.5)
AUN (31.25)/ IQA (68.75)

ระบบของมหาวิทยาลัยเอง
(6.25)/ EdPEx (25.00)/
CUPT (12.5)/ IQA (56.25)
- แหล่งเรียนรู้ทางคลินิก
คลินิกกายภาพบําบัดของ
สถาบัน/โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย
ด้านการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (Min-Max (Mean))
- จํานวนหน่วยกิตรวมตลอด
138-148 (143.34)
หลักสูตร (หน่วยกิต)
- จํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ 99-111 (106.44)
(หน่วยกิต)
- จํานวนรายวิชาฝึกปฏิบัติทาง
2-9 (5.44)
คลินิก (รายวิชา)
- จํานวนหน่วยกิตรายวิชาฝึกปฏิบัติ 11-22.5 (16.84)
ทางคลินิก (หน่วยกิต)*
- จํานวนนักศึกษาต่อชั้นปี (คน) 45-120 (67.25)
ด้านการบริหารงานบุคคล (Min-Max (Mean))
- จํานวนอาจารย์ (คน)
8-48 (20.56)
- จํานวนอาจารย์ที่วุฒิฯ ป.โท (คน) 3-23 (12.75)
- จํานวนอาจารย์ที่วุฒิฯ ป.เอก (คน) 1-27 (9.33)
- จํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่ง
อาจารย์ 5-32 (15.69)/
ทางวิชาการ (คน)
ผศ. 0-12 (4.13)/
รศ. 1-8 (1.20)
ด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน (Min-Max (Mean))
- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ทุกสถาบันเรียกเก็บจาก
การศึกษา
นักศึกษา
- อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
120,000-563,100 (244,418)
ตลอดหลักสูตร (บาท)
*เทียบหน่วยวิชาเป็นหน่วยกิตสําหรับสถาบันที่นับหน่วยวิชา

5.2 วิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR รอบที่ 1 พบ
อิ ท ธิ พ ลของเกณฑ์ ก ารรั บ รองปริ ญ ญาในวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัดที่ส่งผลต่อการบริหารสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 4 ด้าน ได้แก่ 1)
ด้านการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร 2) ด้าน
การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 3) ด้านการ
บริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารงบประมาณ
และการเงิน ตั้งเป็นกระทงคําถามได้สิ้น 112 ประเด็น
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โดย EDFR รอบที่ 2 พบประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิ ดเห็ นสอดคล้ องกั น 79 และรอบที่ 3 พบประเด็ นที่
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ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเพิ่มขึ้นเป็น 91
ประเด็นรายละเอียด ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 อิทธิพลของเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ส่งผลต่อการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน (EDFR รอบที่ 3): IMod-MedI =
0.00–1.00 และ IQR ≤1.50
เกณฑ์รับรองปริญญาฯ

อิทธิพลต่อการบริหารสถาบัน

1. ด้านการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร (27 ประเด็น)
1.1 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสถาบัน: Med≥3.50 (20 ประเด็น)
การที่สถาบันจะได้รับการรับรองปริญญาฯ ต้องมีหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ - การผลิตบัณฑิตได้รับการควบคุมมาตรฐานตั้งแต่ขั้นกระบวนผลิต
และสถาบันต้องได้รับการรับรองจากสภากายภาพบําบัด
- สถาบันทีไ่ ด้รับการรับรองฯ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพบัณฑิต ได้รบั ความ
เชื่อมั่นจากประชาชน นักศึกษา และสังคม
- สถาบันตื่นตัวในการวางแผนการดําเนินงานของสถาบันให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
- มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญ และสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันมากขึ้น
- สถาบันต้องพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานสถาบันให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
การทีก่ ระบวนการพัฒนาเกณฑ์ฯ ก่อนประกาศใช้ให้ทุกสถาบันทีเ่ ปิดดําเนินการ - สถาบันมีการวางแผนเตรียมตัวให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ เพื่อรับการประเมิน
อยู่ก่อนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
การกําหนดให้มีการตรวจเยี่ยมและติดตามผลดําเนินการของสถาบันการศึกษา - สถาบันต้องวางแผนการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ อย่างต่อเนื่อง
ที่ได้รับการรับรองแล้ว
การมีเกณฑ์ฯ สําหรับสถาบันที่จะเปิดดําเนินการใหม่
- สถาบันมีแนวทางในการวางแผนเพื่อเปิดดําเนินการสถาบันใหม่ที่ชัดเจน
การกําหนดสาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก 4 สาขาวิชา
- กระตุ้นให้สถาบันมีการบริหารงานโดยแบ่งโครงสร้างตามแขนงวิชา
การกําหนดให้สถาบันควรมีสถานะเทียบเท่าภาควิชาเป็นอย่างน้อย
- สถาบั นสามารถบริ หารจั ด การสถาบั นทุ กๆ ด้ า น และพั ฒนาสถาบั นให้ มี
มาตรฐานสูงขึ้นได้ เนื่องจากผู้บริหารสถาบันมีอํานาจในการตัดสินใจ วางแผน
ดําเนินการเรื่องต่างๆ
- คณะหรือมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับสถาบัน
การกําหนดให้ผู้บริหารสถาบันต้องเป็นนักกายภาพบําบัดและต้องมีประสบการณ์ - สถาบันมีผู้บริหารสถาบันที่มีความเข้าใจในลักษณะจําเพาะของวิชาชีพ
สอนวิชาชีพกายภาพบําบัดมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
การกําหนดให้อาจารย์กายภาพบําบัดประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทุกคน - สถาบันอาจพั ฒนาการบูรณาการการบริหารงานบุ คคลเข้ ากับการให้ บริการ
ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิกไม่น้อยกว่า 1 ปี
วิชาการของสถาบัน โดยเฉพาะคลินิกกายภาพบําบัด หรือกายภาพบําบัดชุมชน
การไม่กําหนดรูปแบบของการพัฒนาความรู้ให้กับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึก
- สถาบันสามารถบูรณาการการพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทาง
ปฏิบัติงานทางคลินิกที่สถาบันควรดําเนินการ
คลินิกเข้ากับการบริการวิชาการทั้งรูปแบบ USR และการสร้างรายได้
การกําหนดให้สถาบันควรมีการนิเทศงานการฝึกงานทางคลินกิ โดยอาจารย์ใน - สถาบันที่มีจํานวนอาจารย์จํากัดต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้
หลักสูตรจากสถาบัน
ข้อจํากัดด้านบุคลากร
การกําหนดปัจจัยเกือ้ หนุนอย่างละเอียดและชัดเจน
- สถาบันมีแนวทางการวางแผนพัฒนาทรัพยากรปัจจัยเกื้อหนุนได้อย่างชัดเจน
1.2 ส่งผลเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบัน: Med ≥3.50 (1 ประเด็น)
เกณฑ์ฯ บางส่วน ขาดความชัดเจน
- คณะหรือมหาวิทยาลัยที่เป็นต้นสังกัดของสถาบันขาดความเชื่อมั่น ส่งผลกระทบ
ต่อการพิจารณาให้ความสนับสนุนแก่สถาบัน
1.3 อาจส่งผลต่อการบริหารสถาบันหรือไม่ก็ได้: Med =2.50-3.49 (5 ประเด็น)
สถาบันที่เปิดดําเนินการอยู่และไม่ได้รับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑ์ฯ นี้ - สังคมอาจขาดความเชือ่ มั่นต่อนักวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เป็นผลผลิตของสถาบัน
ซึ่งปฏิบัติงานในสังคมแล้ว
การที่ไม่มีการเผยแพร่ถึงเหตุผลและหลักการคิดคํานวณที่มาของการกําหนด - สถาบันอาจขาดความเชื่อมั่นว่าการบริหารสถาบันให้เป็นไปตามเกณฑ์จะเป็น
ตัวเลขหรือสัด ส่วนต่างๆ ที่ปรากฎในเกณฑ์ฯ อาทิ จํานวนชั่วโมงสอน ทิศทางการพัฒนาสถาบันที่เหมาะสม ส่งผลในเชิงเป็นอุปสรรคต่อการวางแผน
สูงสุดต่อสัปดาห์ของอาจารย์ ประสบการณ์บริหารของผู้บริหาร เป็นต้น
กําหนดนโยบายของสถาบัน
การไม่รับรองโดยมีเงื่อนไขฯ และการไม่รับรอง สถาบันต้องงดรับนักศึกษาใน - การวางแผนการดําเนินงานของสถาบันเพือ่ ต่ออายุการรับรองปริญญาฯ อาจขาด
ปีการศึกษาถัดไปจนกว่าสภากายภาพบําบัดจะให้การรับรอง
แนวทางที่ชดั เจน
การไม่กําหนดให้ผู้บริหารต้องมีความรู้ด้านการบริหารการศึกษา เช่น ผ่าน - อาจมีสถาบันทีผ่ ู้บริหารไม่มีความรู้ดา้ นการศึกษา/การบริหารการศึกษาและ
การฝึกอบรม หรือมีวุฒิการศึกษาทางด้านการบริหารการศึกษา
บริหารสถาบันได้มีประสิทธิภาพไม่เต็มที่
การระบุให้สถาบันควรมีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ด้าน - อาจไม่สง่ ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบข้อมูลและสาระสนเทศของ
การบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
สถาบันที่มีอยู่เดิม
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ตารางที่ 2 อิทธิพลของเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ส่งผลต่อการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน (EDFR รอบที่ 3): IMod-MedI =
0.00–1.00 และ IQR ≤1.50 (ต่อ)
เกณฑ์รับรองปริญญาฯ

อิทธิพลต่อการบริหารสถาบัน

1.4 ไม่ส่งผลต่อการบริหารสถาบัน: Med ≤2.50 (1 ประเด็น)
การที่สถาบันจะได้รับการรับรองปริญญาฯ ต้องมีหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ - ไม่ส่งผลเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบันที่มีมาตรฐานต่ํากว่าเกณฑ์ฯ และ
และสถาบันต้องได้รับการรับรองจากสภากายภาพบําบัด
จะไม่เกิดกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่เห็นความสําคัญ ไม่ให้การสนับสนุน และผลัก
ภาระให้สถาบันบริหารจัดการเอง
2. ด้านการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (38 ประเด็น)
2.1 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสถาบัน: Med ≥3.50 (18 ประเด็น)
การทีเ่ กณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมีรายละเอียด กรอบระยะเวลา และผลการ
- สถาบันมีแนวทางทีช่ ัดเจนในการจัดทําหลักสูตร
พิจารณาชัดเจน
- สถาบันสามารถปรับปรุง แก้ไข หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานได้จากการแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การกําหนดให้นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาต้องได้แต้มไม่ต่ํากว่า 2.00 ทุก - สถาบันสามารถกําหนดแนวทางการประเมินผลชัดเจนตามที่กําหนด
รายวิชาในกลุ่มวิชาความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพกายภาพบําบัด
- สถาบันต้องพัฒนาระบบกํากับติดตามนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่าํ จัดแผนการ
ศึกษา และการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาเหล่านัน้
- สถาบันต้องมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
การทีอ่ าจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อนต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
- สถาบันมีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กายภาพบําบัด มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกทางด้านกายภาพ
กับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
บําบัด หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินกิ
- อาจารย์ตอ้ งมีการศึกษาต่อเนือ่ งด้านกายภาพบําบัดเพื่อต่ออายุใบอนุญาต
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ประกอบวิชาชีพ ส่งผลต่อการสอนด้วยความรู้ที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย
การกําหนดให้สถาบันต้องมีบุคคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการและการศึกษา - สถาบันจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนือ่ งจากมีบุคคลากรที่
ประจําหลักสูตรอย่างน้อย 1 คน
ช่วยในการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
การกําหนดให้อัตราส่วนจํานวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเต็มเวลาและผู้ช่วย - สถาบันจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัตกิ ารมีคุณภาพ นักศึกษาเรียนรู้และ
สอนภาคปฏิบัติต่อจํานวนนักศึกษาไม่ควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการ ปฏิบัติได้จริงภายในกําหนดเวลาของรายวิชาในหลักสูตร
ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาความรู้เฉพาะด้านกายภาพบําบัด
- สถาบันที่มีจํานวนอาจารย์จํากัด ต้องมีการบริหารจัดการการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้ขอ้ จํากัดของอาจารย์
การกําหนดให้อัตราส่วนจํานวนอาจารย์ผู้สอนหรือนักกายภาพบําบัดของสถาบัน - สถาบันจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบตั ิงานทางคลินกิ มีประสิทธิภาพ โดย
หรืออาจารย์พิเศษ ในการสอนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกต่อจํานวนนักศึกษา มีผู้เชี่ยวชาญ 2 คน มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่าเพื่อประสิทธิภาพบางกรณีอาจต้องมี
ไม่ควรเกิน 1:6
สัดส่วนอาจารย์ตอ่ นักศึกษาน้อยกว่านี้ เช่น ICU หรือ stroke เป็นต้น
การกําหนดให้สถาบันควรมีแผนและงบประมาณให้อาจารย์และบุคลากรสาย - อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา และมีความรู้ทที่ ันสมัยเพือ่
สนับสนุนได้รับการพัฒนาทุกปีงบประมาณ และควรมีสัดส่วนอาจารย์ผู้สอน การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดย
ในหลักสู ตรที่วุฒิ การศึกษาระดั บปริ ญญาเอกหรื อผู้ ที่ดํารงตํ าแหน่งทาง ผู้เชี่ยวชาญ 1 คน มีขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมว่า วุฒิการศึกษาและตําแหน่งวิชาการของ
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20
อาจารย์อาจแปรผกผันกับศักยภาพของนักศึกษาที่ถูกพัฒนา เพราะอาจารย์บาง
คนมุ่งมั่นทําผลงานเพือ่ ขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยไม่เน้นคุณภาพการสอน
การกําหนดรายละเอียดขององค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน โดย - สถาบันต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เป็นเกณฑ์เพื่อการพัฒนาทุกข้อ
ตามหลักการ Deming cycle (PDCA)
การกําหนดให้สถาบันควรมีการนิเทศงานการฝึกงานทางคลินิกโดยอาจารย์ใน - สถาบันมีข้อมูลป้อนกลับเชิงลึกจากแหล่งฝึกเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ
หลักสูตร
สอน
การกําหนดให้สถาบันควรจัดให้อาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกควรได้รับการ - สถาบันได้พัฒนาอาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกให้มีมาตรฐานตามวัตถุประสงค์
พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ของหลักสูตรที่สถาบันกําหนด
2.2 ส่งผลเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบัน: Med ≥3.50 (10 ประเด็น)
การที่ผลการพิจารณาแบบไม่เห็นชอบโดยมีเงื่อนไขให้สถาบันดําเนินการแก้ไข - สถาบันไม่สามารถดําเนินการได้ทัน เนื่องจากการแก้ไขหลักสูตรทีผ่ ่านการ
ปรับปรุงหลักสูตร ให้สถาบันเสนอขอความเห็นชอบใหม่ภายใน 90 วัน
พิจารณาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยแล้วต้องเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ใหม่ซึ่งมีหลายขั้นตอน และต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ
การไม่กําหนด หรือระบุรายละเอียดบางประเด็นเป็นเกณฑ์ ได้แก่
- สถาบันไม่สามารถบริหารจัดการหลักสูตร จัดและพัฒนาการจัดการเรียนการ
- การไม่อนุโลมให้สถาบันมีอาจารย์ผู้สอนที่มใี บประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ สอนให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่
วุฒิการศึกษาต่ํากว่าระดับปริญญาโทได้
- การไม่กําหนดสัดส่วนอาจารย์กายภาพบําบัดประจําหลักสูตร ที่มีประสบการณ์
การเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกายภาพ
บําบัดอาจทําให้มีสถาบันที่อาจารย์ประจําหลักสูตรไม่มีประสบการณ์เป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรกายภาพบําบัดเลย
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ตารางที่ 2 อิทธิพลของเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ส่งผลต่อการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน (EDFR รอบที่ 3): IMod-MedI =
0.00–1.00 และ IQR ≤1.50 (ต่อ)
เกณฑ์รับรองปริญญาฯ

อิทธิพลต่อการบริหารสถาบัน

- การไม่กําหนดให้อาจารย์กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรต้องมีความรู้
เกี่ยวกับหลักการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร
- การไม่กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการศึกษา
การสอน หรือการประเมินผล
- การไม่กําหนดให้อาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ต้องได้รับการเตรียม
ความพร้อมหรือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการสอน และการประเมินผล
- การไม่กําหนดวิธีการนับระยะเวลาของประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิก
ของอาจารย์ที่ชัดเจน เช่น ระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุด ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานต่อวัน ปฏิบัติงานเต็ม/บางเวลา หรือความถี่ในการปฏิบัติงา
- การไม่กําหนดจํานวนบุคคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการและการศึกษา
เป็นสัดส่วนกับจํานวนนิสิต เนื่องจากแต่ละสถาบันมีจํานวนนักศึกษา
แตกต่างกัน ความจําเป็นจึงแตกต่างกัน
การกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิกในสาขา - จํากัดการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัดด้านอื่นๆ ของสถาบัน อาทิ ผู้สูงอายุ
กายภาพบําบัดหลักที่ตนเป็นผู้สอน
กายภาพบําบัดชุมชน การยศาสตร์ กายภาพบําบัดทางการกีฬา เป็นต้น
2.3 ส่งผลต่อการบริหารสถาบันหรือไม่ก็ได้: Med =2.50-3.49 (9 ประเด็น)
การทีส่ ถาบันต้องยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรล่วงหน้าก่อนถึงกําหนดการ
- โดยทั่วไประยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรจนได้รับความเห็นชอบจากสภา
เปิดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า 180 วัน โดยหลักสูตรต้องได้รับความเห็นชอบ
มหาวิทยาลัยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ดังนั้นสถาบันที่เปิดดําเนินการอยู่
จากสภามหาวิทยาลัยของสถาบันแล้ว
แล้วจึงต้องเริ่มดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในช่วงปีที่ 4 ของการใช้หลักสูตร
ซึ่งยังไม่มีผลการประเมินเกี่ยวกับบัณฑิต อาจส่งผลให้การปรับปรุงหลักสูตร
ขาดมีประสิทธิภาพและได้หลักสูตรที่ไม่ทนั สมัย
การไม่อนุโลมให้ผู้เข้ารับการศึกษาทีค่ วามรู้พนื้ ฐานเป็นสายอื่นแต่ได้รับการปรับ - อาจจํากัดการเปิดโอกาสของสถาบัน และอาจจํากัดโอกาสการพัฒนา
พื้นฐานความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มเติมก่อนเริ่มการศึกษา
นักศึกษาที่มีพื้นฐานด้านศิลปะซึ่งเป็นพื้นฐานที่สามารถส่งเสริมวิชาชีพ
ในหลักสูตรให้เข้าศึกษาได้
กายภาพบําบัดได้อีกด้านหนึ่ง
การกําหนดให้นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาต้องได้แต้มไม่ตา่ํ กว่า 2.00 ทุก
- อาจส่งผลให้อัตราการออกกลางคันของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
รายวิชาในกลุ่มวิชาความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพกายภาพบําบัด
- อาจมีนักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนตามแผนการศึกษาปกติที่กําหนดในหลักสูตร
- อาจส่งผลต่อการคาดการณ์การรับนักศึกษาใหม่ของสถาบัน
การกําหนดให้สถาบันควรมีสัดส่วนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่วุฒิการศึกษา
- สถาบันอาจมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและการวิจัยมากขึ้นแต่มี
ระดับปริญญาเอกหรือผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านคลินิกน้อยลง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20
การกําหนดให้อัตราส่วนจํานวนอาจารย์ผสู้ อนในหลักสูตรเต็มเวลาและผู้ช่วย
- สถาบันที่มีจํานวนอาจารย์จํากัด อาจารย์แต่ละคนอาจต้องสอนหลายวิชาซึ่ง
สอนภาคปฏิบัติตอ่ จํานวนนักศึกษาไม่ควรเกิน 1:14 ในการสอนปฏิบัติการ
อาจไม่จําเพาะกับสาขาที่เชี่ยวชาญ ทําให้การสอนขาดประสิทธิภาพ
ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาความรู้เฉพาะด้านกายภาพบําบัด
การไม่กําหนด หรือระบุรายละเอียดบางประเด็นเป็นเกณฑ์ ได้แก่
- สถาบันอาจไม่สามารถบริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มี
- การไม่กําหนดให้ประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษาของอาจารย์เป็น
ประสิทธิภาพได้
ประสบการณ์สอนระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
- การที่ไม่กําหนดสัดส่วนการสอนของอาจารย์พิเศษในแต่ละรายวิชาหรือใน
หลักสูตร เนื่องจากอาจมีสถาบันที่ไม่เพิ่มอาจารย์ประจําให้เพียงพอ และ
อาจมีสถาบันที่ใช้อาจารย์พิเศษเป็นผู้สอนหลักในรายวิชาด้านวิชาชีพ
- การไม่กําหนดสัดส่วนอาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกที่สถาบันควรจัดให้มี
การพัฒนาความรู้ เนื่องจากอาจมีอาจารย์บางส่วนไม่ได้รับการพัฒนา
2.4 ไม่ส่งผลต่อการบริหารสถาบัน: Med ≤2.50 (1 ประเด็น)
การกําหนดให้หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ - ไม่ส่งผลจํากัดการพัฒนาการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจาก
หรือ 4 ปีการศึกษา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปีการศึกษา
การเรียนรู้ตลอดชีวิตควรจัดระดับหลังปริญญา
3. ด้านการบริหารงานบุคคล (12 ประเด็น)
3.1 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสถาบัน: Med ≥3.50 (9 ประเด็น)
การกําหนดคุณสมบัติของผู้บริหารสถาบันอย่างชัดเจน
- สถาบันใหม่และที่จะเปิดดําเนินการใหม่ต้องมีระบบการสรรหาหรือเตรียม
พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติเป็นผู้บริหารสถาบัน
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ตารางที่ 2 อิทธิพลของเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ส่งผลต่อการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน (EDFR รอบที่ 3): IMod-MedI =
0.00–1.00 และ IQR ≤1.50 (ต่อ)
เกณฑ์รับรองปริญญาฯ

การกําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต้องมีใบประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัด
การกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินกิ ไม่
น้อยกว่า 1 ปี ในสาขากายภาพบําบัดหลักทีต่ นเป็นผูส้ อน

อิทธิพลต่อการบริหารสถาบัน

- สถาบันต้องมีระบบกํากับติดตามการศึกษาต่อเนื่องและการดําเนินการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของอาจารย์
- สถาบันมีทิศทางกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาด้านบุคลากรทีช่ ัดเจน
- สถาบันต้องมีระบบบริหารจัดการ และกํากับติดตามให้อาจารย์ได้พฒ
ั นาความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพในสาขาที่ตนเป็นผู้สอน
การทีก่ ําหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา - สถาบันที่มีจํานวนอาจารย์จํากัดต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (จบสาขากายภาพบําบัดหรือที่เกี่ยวข้อง) หรือ 2 ปี มอบหมายภาระงานสอนที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของอาจารย์แต่ละคน
(สาขาอื่น)
- สถาบันที่อยู่ในระยะเพิ่มอัตรากําลังอาจารย์ผู้สอน และสถาบันที่มีอัตราการ
เข้า-ออกงานของอาจารย์สูง และสถาบันทีจ่ ะเปิดดําเนินการใหม่ ต้องมีระบบ
การวางแผนพัฒนาอาจารย์ผสู้ อนที่ไม่มีประสบการณ์สอน
การกําหนดให้สถาบันควรมีอาจารย์ผสู้ อนในหลักสูตรที่มีการศึกษาระดับ
- สถาบันสามารถวางแผนการพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอกหรือการเข้าสู่
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
ตําแหน่งทางวิชาการได้ชัดเจนยิง่ ขึ้น
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20
การกําหนดให้อาจารย์กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคน - สถาบันต้องมีการมอบหมายภาระงานสอน กํากับติดตาม และควบคุมภาระงาน
ต้องมีภาระงานด้านการสอนของไม่เกิน 20 ชัว่ โมงปฏิบัติงานจริงต่อสัปดาห์ สอนของอาจารย์อย่างมีระบบและกลไก
และการกําหนดอัตราส่วนจํานวนอาจารย์ผสู้ อนในหลักสูตรเต็มเวลาและ - สถาบันใช้เป็นเหตุผลเพื่อขอเพิ่มอัตรากําลังอาจารย์ได้
ผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัตติ ่อจํานวนนักศึกษาไม่ควรเกิน 1:14 ในการสอน
ปฏิบัติการทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาความรู้เฉพาะด้านกายภาพบําบัด
3.2 ส่งผลเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบัน : Med ≥3.50 (1 ประเด็น)
การกําหนดให้ผู้บริหารสถาบันต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารใน
- สถาบันใหม่ และสถาบันที่จะเปิดดําเนินการใหม่ ขาดแคลนผู้มีคุณสมบัติเป็น
สถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ผู้บริหารสถาบัน
3.3 อาจส่งผลต่อการบริหารสถาบันหรือไม่ก็ได้: Med =2.50-3.49 (2 ประเด็น)
การที่ไม่กําหนดคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ
- สถาบันที่อตั รากําลังอาจารย์ไม่เพียงพออาจใช้อาจารย์พิเศษเพื่อแก้ปัญหาได้
การกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิกไม่ - อาจารย์อาจถูกจํากัดการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านอื่นๆ อาทิ ผู้สูงอายุ
น้อยกว่า 1 ปี ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเป็นผู้สอน
กายภาพบําบัดชุมชน การยศาสตร์ กายภาพบําบัดทางการกีฬา เป็นต้น
4. ด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน
4.1 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสถาบัน: Med ≥3.50 (5 ประเด็น)
การกําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต้องมีใบประกอบ
- สถาบันต้องจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอให้อาจารย์พัฒนาตนเองได้ครอบคลุม
วิชาชีพกายภาพบําบัด
ทั้งด้านวิชาชีพ และด้านอื่น อาทิ การเรียนการสอน และการวิจัย
การกําหนดให้อาจารย์กายภาพบําบัดประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคน - สถาบันที่มีอาจารย์ไม่เพียงพอต้องเพิ่มจํานวนอาจารย์ซึ่งส่งผลเพิ่มงบประมาณ
ต้องมีภาระงานด้านการสอนไม่เกิน 20 ชั่วโมงปฏิบัติงานจริงต่อสัปดาห์
รายจ่ายด้านบุคลากร สถาบันจึงต้องมีการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
การกําหนดปัจจัยเกือ้ หนุนที่สถาบันต้องจัดให้มีและควรจัดให้มีอย่างละเอียด - สถาบันใช้เป็นเหตุผลในการขออนุมัตงิ บประมาณได้
และชัดเจน
- สถาบันที่จะเปิดดําเนินการใหม่มีแนวทางการจัดหาปัจจัยเกือ้ หนุนที่ชัดเจน และ
สามารถคํานวณงบประมาณเพื่อการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- สถาบันสามารถวางแผนงบประมาณในการจัดซื้อ บํารุงรักษา หรือจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ส่งผลเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบัน: Med ≥3.50 (2 ประเด็น)
การทีส่ ถาบันจะได้รับการรับรองปริญญาฯ ต้องมีหลักสูตรที่ได้รับความ
- สถาบันมีความยุง่ ยากในการบริหารงบประมาณเพื่อใช้จ่ายหรือลงทุนให้สถาบัน
เห็นชอบ และสถาบันต้องได้รับการรับรองจากสภากายภาพบําบัด
มีคุณสมบัติและการดําเนินงานตามเกณฑ์ฯ ในช่วงต้นที่เกณฑ์ฯ มีผลบังคับใช้
เพราะการบริหารจัดการงบประมาณต้องมีการวางแผนล่วงหน้า
การกําหนดให้สถาบันควรมีการจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณที่ครอบคลุม - สถาบันที่มีระบบการบริหารงบประมาณทั้งคณะหรือมหาวิทยาลัย ต้องมีระบบ
พันธกิจของสถาบัน มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างสม่ําเสมอ มี
รายงานการจัดสรร ตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณแยกสําหรับสถาบัน แต่
การนําข้อมูลไปวิเคราะห์ประเมินผลและใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
ไม่มีผลทําให้การจัดสรรงบประมาณเปลีย่ นแปลง
4.3 อาจส่งผลต่อการบริหารสถาบันหรือไม่ก็ได้: Med =2.50-3.49 (6 ประเด็น)
การไม่กําหนดสัดส่วนการสอนของอาจารย์พเิ ศษในแต่ละรายวิชาหรือใน
- สถาบันที่อตั รากําลังอาจารย์ไม่เพียงพอ อาจจ้างอาจารย์พเิ ศษแทนอาจารย์
หลักสูตร
ประจําเพื่อลดงบประมาณรายจ่ายด้านอาจารย์
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ตารางที่ 2 อิทธิพลของเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ส่งผลต่อการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน (EDFR รอบที่ 3): IMod-MedI =
0.00–1.00 และ IQR ≤1.50 (ต่อ)
เกณฑ์รับรองปริญญาฯ

การทีไ่ ม่กําหนดจํานวนนักศึกษาขั้นต่าํ ที่สถาบันต้องมีบุคคลากรสายสนับสนุน
ด้านวิชาการและการศึกษา
การกําหนดให้สถาบันควรมีการนิเทศงานการฝึกงานทางคลินกิ โดยอาจารย์ใน
หลักสูตร
การทีก่ ารขอรับรองสถาบันในครั้งแรกของสถาบันที่จะเปิดดําเนินการใหม่
มีเฉพาะเกณฑ์มาตรฐานสําคัญ โดยด้านเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์นั้นให้เสนอ
เพียงแผนในการจัดหาที่เหมาะสม
การทีส่ ถาบันที่จะเปิดดําเนินการใหม่ตอ้ งขอรับรองสถาบันสําหรับปีที่ 2-4 ต่อ
โดยใช้ผลการดําเนินการของปีการศึกษาแรกที่เปิดดําเนินการ ซึ่งสถาบันจะไม่
มีผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาครบตามหลักสูตร รวมทัง้ รายวิชา
ฝึกปฏิบัติงาน
4.4 ไม่ส่งผลต่อการบริหารสถาบัน: Med ≤2.50 (1 ประเด็น)
การกําหนดให้นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาต้องได้แต้มไม่ตา่ํ กว่า 2.00 ทุก
รายวิชาในกลุ่มวิชาความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพกายภาพบําบัด

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
การใช้เกณฑ์การรับรองปริญญาที่ประกาศโดยสภา
กายภาพบําบัดซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมายเป็น
กลไกกํากับมาตรฐานการผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดนั้น
สอดคล้องกับการกํากับมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญา
วิชาชีพด้ านสุ ขภาพอื่ นของประเทศไทย ได้แก่ แพทย์
ทันตแพทย์ เภสัชกรรม เทคนิคการแพทย์ และพยาบาล
และสอดคล้ องกั บแนวทางการจั ดการศึ กษาเพื่ อผลิ ต
นักวิชาชีพกายภาพบําบัดของสหพันธ์กายภาพบําบัดโลก
(WCPT 2011) [4]
เกณฑ์การรับรองปริญญานี้กําหนดให้ผู้บริหารสถาบัน
ต้องมีประสบการณ์บริหารงานในสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี แตกต่างจากแนวทางของ
WCPT 2011 ที่กําหนดให้ผู้บริหารหลักสูตรควรต้องมี
ส่วนร่วมในการบริหารสถาบันที่สังกัด และผ่านการเรียน
หรือจบการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ เช่น MBA Mater’s
in Management Science [5]
เกณฑ์การรับรองปริญญานี้กําหนดคุณสมบัติอาจารย์
ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพียงเป็นนักกายภาพ
บําบัดที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ซึ่งแตกต่างค่อนข้างมากจากแนวทางของ WCPT 2011
และการจัดการศึกษาด้านกายภาพบําบัดในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งให้ความสําคัญกับการสอนทางคลินิกเป็นอย่างมาก มี
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- อาจส่งผลเพิ่มงบประมาณรายจ่ายต่อสถาบันที่มีจํานวนนักศึกษาน้อย ซึ่งสามารถ
ใช้บุคคลากรสายสนับสนุนร่วมกันกับสาขาวิชาอื่นได้
- สถาบันอาจมีงบประมาณรายจ่ายในการดําเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน
สูงขึ้น
- สถาบันอาจไม่ตอ้ งลงทุนจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทั้งหมดไว้ล่วงหน้า
- การขอรับรองในรอบนีอ้ าจไม่สะท้อนคุณภาพที่แท้จริงของการบริหารสถาบัน
- อาจเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขอรับรองของสถาบัน
- สถาบันอาจมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและการลงทุนที่ยงั ไม่จําเป็น เนือ่ งจาก
ต้องมีคุณสมบัติเหมือนสถาบันที่เปิดดําเนินการแล้ว ยกเว้น การประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ไม่ส่งผลเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการผลิตนักศึกษาของสถาบัน จากการจัด
การเรียนการสอนซ้ําให้กับนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ

การกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ทางคลินิกอย่างเข้มงวด
อาทิ ควรต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาหลั ง ระดั บ วิ ช าชี พ มี ค วาม
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสาขาที่
สอน มีการสอนและประเมินทักษะของนักศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ มี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาหลั กสู ตร หรื อ
ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพให้เป็นอาจารย์ทาง
คลินิก [5], [6] เป็นต้น อย่างไรก็ตามการฝึกปฏิบัติทาง
คลิ นิ กกายภาพบํ าบั ดในประเทศไทยมี ข้ อจํ ากั ดหลาย
ประการ การกําหนดเกณฑ์ที่เข้มงวดมากเกินไปอาจเป็น
อุปสรรคต่อการบริหารสถาบัน ดังนั้นสภากายภาพบําบัด
จึงควรกําหนดการพัฒนาการสอนทางคลินิกเป็นวาระสําคัญ
ที่ต้องดําเนินการโดยให้ทุกภาคส่วนรับรู้และมีส่วนร่วม
เช่น สภากายภาพบําบัด สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล
อาจารย์ทางคลินิก
เกณฑ์การรับรองปริญญานี้กําหนดให้อาจารย์ผู้ควบคุม
การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกสอนนักศึกษาได้ไม่เกิน 2 คน
ในเวลาเดียวกันเนื่องจากต้องรับผิดชอบการให้บริการ
ผู้ป่วยด้วย และอาจารย์ประจําของสถาบันสอนทางคลินิก
แก่นักศึกษาได้ไม่เกิน 6 คนในเวลาเดียวกัน เนื่องจากไม่
ต้องรับผิดชอบการให้บริการผู้ป่วยอื่นด้วย ซึ่งจากการ
ศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการสอนทางคลินิกกายภาพบําบัด
นั้ น ควรมี ก ารสอนในสถานการณ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง
สถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริงที่หลากหลาย ซึ่ง

3/19/62 BE 2:45 PM

208

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 9 No. 3 September – December, 2018

สอนโดยอาจารย์กายภาพบําบัดเพื่อให้นักศึกษาเชื่อมโยง
เนื้อการเรียนจากห้องเรียนสู่การปฏิบัติได้ และสอนโดย
อาจารย์ ทางคลิ นิ กเพื่ อให้ นั กศึ กษาได้ ฝึ กทั กษะความ
ชํานาญทางวิชาชีพ [7]
การศึกษานี้พบว่าสถาบันต้องมีการพัฒนาการบริหาร
สถาบันเพื่อให้สอดรับกับเกณฑ์ฯ ที่กําหนด ซึ่งการเตรียม
ความพร้อมศึกษาการพัฒนาเกณฑ์และวางแผนรับมือกับ
วิกฤติการไม่ผ่านการรับรองปริญญาที่อาจที่จะเกิดขึ้นทําให้
เกิดการพัฒนาการบริหารสถาบันการศึกษาอย่างมาก
ทั้งนี้ผู้บริหารสถาบันซึ่งเป็นผู้นําองค์กรเป็นบุคคลที่มีความ
สําคัญที่ต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารภาวะวิกฤติที่ดี [8]
กรณีนักศึกษารายที่มีผลการเรียนต่ําโดยเฉพาะใน
กลุ่ ม วิ ช าความรู้ เ ฉพาะด้ า นวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด
สถาบั นควรมี ระบบอาจารย์ ที่ ปรึ กษาทางวิ ชาการที่ มี
ประสิทธิภาพ มีระบบกํากับติดตาม การจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนแผนการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
ของนักศึกษาเฉพาะราย โดยอาจประยุกต์การเรียนการ
สอนบน website เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
ของนักศึกษาร่วมด้วย [9]
เกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด
พ.ศ. 2558 ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการ
จัดคนและด้านการพัฒนาและสร้างประสิทธิผลโดยตรง
อาทิเช่น สถาบันใหม่และสถาบันที่จะเปิดดําเนินการใหม่
ควรต้องมีระบบการสรรหาหรือเตรียมพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณสมบัติเป็นผู้บริหารสถาบัน ทุกสถาบันควรมีระบบ
กํากับติดตามการศึกษาต่อเนื่องและการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของอาจารย์ มีระบบ
บริ หารจั ดการและกํ ากั บติ ดตามให้ อาจารย์ ได้ พั ฒนา
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพในสาขาที่ตนเป็นผู้สอน มีการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมอบหมายภาระ
งานสอนที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของอาจารย์แต่ละคน มี
การกํากับติดตามและควบคุมภาระงานสอนของอาจารย์
อย่างมีระบบและกลไก อย่างไรก็ตามด้านค่าตอบแทนนั้น
ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การบริหารของผู้บริหารสถาบันที่จะ
นําไปปรับได้ [10]
สถาบันที่มีอาจารย์ไม่เพียงพอต้องเพิ่มจํานวนอาจารย์
ซึ่งอาจส่งผลเพิ่มงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรของ
สถาบั น ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารบริ ห ารงบประมาณให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ คํ า นึ ง ถึ ง ความสมดุ ล ของงบประมาณ
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รายรับ-รายจ่าย ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทั้งบุคคลและ
ปัจจัยเกื้อหนุน ซึ่งสอดคล้องกับบริหารสถาบันอุดมศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [11]
7. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่พบว่าเกณฑ์การรับรองปริญญาใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 นี้ มีทั้งเกณฑ์ที่ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาและส่งผลเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
สถาบั น ตลอดจนบางเกณฑ์ อาจส่ งผลต่ อการพั ฒนา
สถาบันการศึ กษาหรื อไม่ก็ ได้ ดังนั้นเกณฑ์การรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดนี้ควรได้รับการปรับปรุง
เพื่อให้เกณฑ์ฯ เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านกายภาพบําบัด และเป็นเกณฑ์ที่มีส่วนช่วยส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาสถาบันการศึกษายิ่งขึ้น
ข้อค้นพบจากการวิจัยนี้หลายประการควรมีการศึกษา
วิจัยเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศ
ไทย เช่น ทักษะการบริหารจัดการของผู้บริหารหลักสูตร
กายภาพบําบัด ทักษะการสอนและการประเมินผลของ
อาจารย์และอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก
กายภาพบํ าบั ดใน องค์ ประกอบของผู้ บริ หารสถาบั น
การศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ดี และ
องค์ประกอบของอาจารย์กายภาพบําบัดที่ดี เป็นต้น
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