
 หนา   ๙๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบังคับสภากายภาพบําบัด 
วาดวยการศึกษาตอเนื่อง  เพื่อการตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๔)  (ค)  (ด)  มาตรา  ๓๑  และดวยความเห็นชอบของ

สภานายกพิเศษตามมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๔๗  อันเปน

กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๘  ประกอบ

มาตรา   ๓๒   มาตรา   ๓๓   มาตรา   ๔๑   มาตรา   ๔๓   และมาตรา   ๔๕   ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําได   โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย  

คณะกรรมการสภากายภาพบําบัด  จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภากายภาพบําบัด  วาดวยการศึกษาตอเนื่อง  เพื่อการ

ตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้   

“การศึกษาตอเนื่อง”  หมายความวา  กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู  ความสามารถทางวิชาการ

และวิชาชีพ  หรือมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ  และหมายความรวมถึง  การศึกษา

หรือการฝกอบรมระยะสั้นที่จัดข้ึน  โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด   

“ศูนยการศึกษาตอเนื่อง”  หมายความวา  ศูนยการศึกษาตอเนื่องสภากายภาพบําบัด 

“หลักสูตร”  หมายความวา  หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 

“กิจกรรม”  หมายความวา  กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง 

“หนวยคะแนน”  หมายความวา  จํานวนนับของกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง  ซ่ึงตีคาเปนหนวย

คะแนนหรือเครดิตตามเกณฑที่สภากายภาพบําบัดกําหนด 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาตอเนื่องสภากายภาพบําบัด 

ขอ ๔ ใหจัดต้ังศูนยการศึกษาตอเนื่องข้ึนในสภากายภาพบําบัด  มีชื่อวา  “ศูนยการศึกษา

ตอเนื่องสภากายภาพบําบัด”  มีชื่อยอวา  ศ.น.สกภ.  ใชชื่อภาษาอังกฤษวา  “Center  For  Continuing  

Physical  Therapy  Education”  มีชื่อยอวา  CCPTE 
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ขอ ๕ เคร่ืองหมายของศูนยการศึกษาตอเนื่อง  มีลักษณะดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ขอ ๖ ศูนยการศึกษาตอเนื่องจัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค  เพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับ

การศึกษาตอเนื่องในลักษณะตาง ๆ  เพื่อเพิ่มศักยภาพใหผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  มีความรู  

ทักษะและเจตคติที่ ดีตอวิชาชีพ   สามารถใหบริการกายภาพบําบัดตามมาตรฐานของวิชาชีพ

กายภาพบําบัด 

ขอ ๗ ศูนยการศึกษาตอเนื่อง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

  ๗.๑ เปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตอเนื่อง 

  ๗.๒ เสนอนโยบาย  แผนการดําเนินงาน  และมาตรฐานการศึกษาตอเนื่อง  ใหสภา

กายภาพบําบัดพิจารณาเห็นชอบ  อยางนอยปละ  ๑  คร้ัง 

  ๗.๓ นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสถาบันเพื่อใหสภากายภาพบําบัดพิจารณารับรองสถาบัน

ที่จัดการศึกษาตอเนื่อง 

  ๗.๔ ตรวจสอบและรับรองหลักสูตร  และหรือกิจกรรมของสถาบันที่จัดการศึกษา

ตอเนื่อง 

  ๗.๕ กําหนดหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องและรหัสหลักสูตร  และหรือรหัส

กิจกรรม 

  ๗.๖ จัดเก็บหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่อง 

  ๗.๗ ออกใบรับรองหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่อง   

  ๗.๘ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันที่จัดการศึกษาตอเนื่อง 

  ๗.๙ เผยแพรขอมูลการศึกษาตอเนื่อง 

  ๗.๑๐ ประสานงานกับศูนยการศึกษาตอเนื่องของวิชาชีพสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 
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  ๗.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานของศูนยการศึกษาตอเนื่องตอสภากายภาพบําบัด  

อยางนอยปละ  ๑  คร้ัง 

  ๗.๑๒ เร่ืองอื่น ๆ  ตามที่สภากายภาพบําบัดมอบหมาย 

ขอ ๘ องคกรหรือหนวยงานที่จะทําหนาที่เปนสถาบันเพื่อจัดการศึกษาตอเนื่อง  และไดรับ

หนวยคะแนน  ซ่ึงจะนําไปเปนหลักฐานในการตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  

ใหย่ืนคําขอเพื่อรับรองสถาบันและรับรองหลักสูตร  และหรือกิจกรรมตอศูนยการศึกษาตอเนื่องกอน 

สถาบันที่ไดรับการรับรองจากสภากายภาพบําบัด  หลักสูตร  และหรือกิจกรรมที่ไดรับการ

รับรองจากศูนยการศึกษาตอเนื่อง  สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด  แตตองไมเกินหาป  

นับแตวันที่สภากายภาพบําบัดหรือศูนยการศึกษาตอเนื่องใหการรับรอง  แลวแตกรณี  และหากสถาบันใด

ประสงคจะจัดหลักสูตร  และหรือกิจกรรมตอไป  จะตองขอรับรองเปนสถาบันเพื่อจัดการศึกษา 

ตอเนื่องใหมและย่ืนคําขอรับรองหลักสูตรและ/หรือกิจกรรมใหม  ตามวรรคหนึ่ง  ภายในหกสิบวัน 

กอนวันที่ครบกําหนดการรับรองคร้ังกอน  แลวแตกรณี 

คุณสมบัติ  ประเภท  การรับรองสถาบันที่ จัดการศึกษาตอเนื่องและการรับรองหลักสูตร   

และหรือกิจกรรม  รวมทั้งการกําหนดหนวยคะแนนใหเปนไปตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด 

ขอ ๙ ใหสภากายภาพบําบัดแตงต้ังผูอํานวยการศูนยการศึกษาตอเนื่องสภากายภาพบําบัด

หนึ่งคน  เพื่อปฏิบัติงานประจําศูนยการศึกษาตอเนื่อง 

ขอ ๑๐ ผูอํานวยการ  ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

  ๑๐.๑ มีอายุไมตํ่ากวา  ๓๕  ป 

  ๑๐.๒ เปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

  ๑๐.๓ ไมเปนผูอยูในระหวางการดํารงตําแหนงกรรมการสภากายภาพบําบัด   

ขอ ๑๑ ผูอํานวยการ  อยูในวาระคราวละ  ๒  ป  และอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

ขอ ๑๒ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว  ผูอํานวยการอาจพนตําแหนงเมื่อ 

  ๑๒.๑ ตาย 

  ๑๒.๒ ลาออก 

  ๑๒.๓ คณะกรรมการสภากายภาพบําบัดมีมติใหพนจากตําแหนง   
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ในกรณีที่ผูอํานวยการ  ตองพนจากตําแหนงกอนครบวาระตามขอ  ๑๑  หรือพนจากตําแหนง
ตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการสภากายภาพบําบัดแตงต้ังผูที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติตามขอ  ๑๐  
แทนไดตามวาระของผูที่ตนแทนเหลืออยู 

ขอ ๑๓ ผูอํานวยการ  มีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
  ๑๓.๑ บริหารงานตามวัตถุประสงคของศูนยการศึกษาตอเนื่องและนโยบายของ 

สภากายภาพบําบัด 
  ๑๓.๒ รับผิดชอบดานบริหารงานทั่วไปของศูนยการศึกษาตอเนื่อง 
  ๑๓.๓ รายงานผลการปฏิบั ติงานประจําปของศูนยการศึกษาตอเนื่องตอสภา

กายภาพบําบัด 
  ๑๓.๔ อื่น ๆ  ตามที่สภากายภาพบําบัดมอบหมาย 
ขอ ๑๔ ใหสภากายภาพบําบัดเรียกเก็บคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองสถาบันและการ

รับรองหลักสูตร  และ/หรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง  ดังนี้ 
  ๑๔.๑ การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาตอเนื่อง  คร้ังละ  ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  บาท 
  ๑๔.๒ การรับรองหลักสูตร  คร้ังละ  ๕๐๐ - ๕,๐๐๐  บาท 
  ๑๔.๓ การรับรองกิจกรรม  คร้ังละ  ๕๐๐ - ๕,๐๐๐  บาท 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
สุมนา  ตัณฑเศรษฐ ี

นายกสภากายภาพบําบัด 


