
   

บันทึกขอความ 
                                                                                  
                   

สวนราชการ..............โรงพยาบาลพะเยา..................................................................................................................... 

ท่ี.......................................................................................วันท่ี.............1 ธันวาคม พ.ศ. 2553................................... 

เรื่อง   แสดงความเห็นเพื่อพจิารณาแกไขขอบังคับสภากายภาพบําบัดวาดวยอายุใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 

เรียน  นายกสภากายภาพบําบัด 
 
 ตามท่ีสภากายภาพบําบัดไดออกขอบังคับวาดวยใบอนญุาตและการตอใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในหมวดตอไปนี ้
หมวด ๑  
อายุใบอนุญาต  
ขอ ๔ ใบอนุญาตใหมีอายุหาป นับแตวันท่ีสภากายภาพบําบัดออกใบอนุญาต  
หมวด ๒ 
การตออายุใบอนุญาต 
สวนท่ี ๑ 
คุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาต 
ขอ ๕ ผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดท่ีประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ตองมีคุณสมบัติ 
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ไดรับการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถทางวิชาชีพ หรือวิชาการ หรือ 
(๒) มีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ หรือ 
(๓) เขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาวิชาชพีกายภาพบําบัดเฉพาะทางหรือกายภาพบําบัดระดับ 
บัณฑิตศึกษา 
คุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีสภากายภาพบําบัด 
กําหนด 

และ บทเฉพาะกาล 
ขอ ๙ ใหใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน สาขากายภาพบําบัด ท่ีออกตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙ หรือตามพระราชบัญญัติการประกอบ 
โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีมีผลใชบังคับอยูในวันท่ีขอบังคับน้ีประกาศใช และใบอนุญาตเปนผู 
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ท่ีออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ียังมี 

 

 



   

ผลใชบังคับอยูในวันท่ีขอบังคับน้ีประกาศใช ใหมีอายุใบอนุญาตตอไปอีกหาป นับแตวันท่ีขอบังคับน้ี 
ประกาศใชนั้น  

ขาพเจาในฐานะสมาชิกสภากายภาพบําบัดมีขอทวงติงและขอแสดงความเห็นเปนหนงัสือตอสภา
กายภาพบําบัดเพื่อใหพิจารณาแกไขขอบังคับดังกลาวตามสิทธิในพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 
๒๕๔๗ มาตรา ๑๒(๒) ท่ีไดเปดชองทางไวให โดยมีเหตุผลดังตอไปนี ้

๑. จากเหตุผลทางขอกฎหมาย  การที่สภาออกขอบังคับวาดวยใบอนุญาตและการตอ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสวนท่ีกลาวมาเบ้ืองตนนั้นโดยเฉพาะบทเฉพาะ
การขอ ๙  เปนการออกขอบังคับท่ีผิดระเบียบกฎหมาย  สภาออกขอบังคับนี้โดยเกินขอบเขตของกฎหมายแมบท
คือพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหอํานาจไว  กลาวโดยส้ันๆ คือไมมีอํานาจท่ีพึงกระทําได  
อํานาจหนาท่ีของสภากระทําไดแตเทาท่ีระบุไวใน มาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 
๒๕๔๗ เทานัน้ ซ่ึงสภามีหนาท่ีดังตอไปนี้เทานั้นคือ 

มาตรา 8 สภากายภาพบําบัดมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
(1) รับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
(2) ออกคําส่ังตาม มาตรา 42 วรรคส่ี 
(3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวฒิุบัตรในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันตางๆ เพื่อ
ประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก 
(4) รับรองหลักสูตรสําหรับการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในสาขาตางๆ ของวิชาชีพกายภาพบําบัด
ของสถาบันท่ีทําการฝกอบรมดังกลาว 
(5) รับรองวิทยฐานะของสถาบันท่ีทําการฝกอบรมใน (4) 
(6) ออกหนังสืออนุมัติหรือวฒิุบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ กายภาพบําบัด
สาขาตางๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพกายภาพบําบัด 
(7) จัดทําแผนการดําเนนิงานและรายงานผลการดําเนินงานเสนอตอสภานายกพิเศษอยางนอยปละ
คร้ัง 
(8) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภากายภาพบําบัด 
โดยสภามีวัตถุประสงคคือ 
มาตรา 7 สภากายภาพบําบัดมีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้
(1) สงเสริมการศึกษา การวิจยั และการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
(2) ควบคุม กํากับ ดูแล และกําหนดมาตรฐานการใหบริการของผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
(3) ควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดใหถูกตองตามจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพกายภาพบําบัด 
(4) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชนและองคกรอ่ืนในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ
กายภาพบําบัดและการสาธารณสุข 



   

(5) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเก่ียวกับงานกายภาพบําบัดและการสาธารณสุข 
(6) สงเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(7) ผดุงไวซ่ึงสิทธิ ความเปนธรรม และสงเสริมสวัสดิการใหแกสมาชิก 
(8) เปนตัวแทนผูประกอบวชิาชีพกายภาพบําบัดของประเทศไทย 
 

เม่ืออานพิจารณาอยางละเอียดแลวจะเห็นไดวาไมมีขอไหนเลยท่ีกลาวถึงอํานาจของสภาในการเพิกถอน
ใบอนุญาตท่ีไมไดกําหนดวนัท่ีหมดอายุ(ตลอดชีพ)  หรือการจํากัดอายุใบอนุญาตโดยมีระยะเวลา(5 ป) หรือการ
ผูกเอาคะแนนการศึกษาตอเนื่องมาเปนเกณฑพิจารณาตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดให
กระทําได  

 อีกท้ังการหามบุคคลใดประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเวนแตไดรับใบอนุญาตนั้นเปน การจํากดัเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพ ซ่ึงตามมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 50 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ไดบัญญัติใหการจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะ  ดวยเหตุนี้ การจะกาํหนดอายุใบอนุญาตข้ึนไวจึงเทากับเปนการจํากัดระยะเวลาการประกอบ 
อาชีพไปดวย ซ่ึงการจะกระทําเชนนั้นไดตองกําหนดไวโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายวิชาชีพเฉพาะเทานั้น (ก็คือ
ตองกําหนดไวในพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ เทานั้น) 

 ในสวนปญหาเกี่ยวกับขอกฎหมายดังกลาวนั้นไดมีตัวอยางความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (ท่ี
ประชุมใหญ) เร่ืองการกาํหนดใหแพทยตออายุใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาซ่ึงอาจนํามา
เทียบเคียงได ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาสรุปใจความไดวา การออกขอบังคับแพทยสภาเปนการออก
กฎโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525  จงึสามารถกําหนดเร่ืองตางๆ ไดเพยีงภายใน
ขอบเขตท่ีพระราชบัญญัติดังกลาวใหอํานาจไว  เม่ือมาตรา 21 (3) (จ) และมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรมฯ บัญญัติใหแพทยสภามีอํานาจออกขอบังคับแพทยสภาในเร่ืองหลักเกณฑการออกใบอนุญาตโดยไมมี
บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติใหใบอนญุาตนั้นตองมีอายุใบอนุญาตหรือมีการตออายุใบอนุญาต
ไวดวย ยอมมีผลทําใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมสามารถใชไดตลอดไปจนกวาจะมีการเพิกถอนตาม
เง่ือนไขของกฎหมาย การจะมีขอกําหนดในขอบังคับแพทยสภาใหใบอนุญาตส้ินอายุตามระยะเวลาท่ีกําหนดและ
ตองตอใบอนญุาตจึงเปนการออกขอบังคับเกินขอบเขตที่พระราชบัญญัติให อํานาจไว และโดยท่ีการหามบุคคลใด
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเวนแตไดรับใบอนุญาตนั้นเปนการจํากดัเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ซ่ึงตามมาตรา 
29 ประกอบกบัมาตรา 50 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยไดบัญญัติใหการจํากดัเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ  ดวยเหตุนี้การจะกําหนด
อายุใบอนุญาตข้ึนไวจึงเทากับเปนการจํากัดระยะเวลาการประกอบอาชีพไปดวย ซ่ึงการจะกระทําเชนนั้นไดตอง
กําหนดไวโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้น ดังเชนท่ีมีการบัญญัติไวโดยเฉพาะในกฎหมายประกอบวิชาชีพ
อ่ืนๆ ในการนี้แพทยสภาจึงไมมีอํานาจออกขอบังคับเพื่อกําหนดอายุใบอนุญาตและการตอใบอนุญาตประกอบ



   

วิชาชีพเวชกรรมท้ังแพทยท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไปแลวและแพทยท่ีเพิ่งจบใหม รวมท้ังไม
สามารถจะกําหนดเรื่องอายใุบอนุญาตและการตอใบอนญุาตโดยการออกคําส่ังทางปกครองได  (อานเพิ่มเติม
ความเหน็ฉบับเต็มนี้ไดท่ีส่ิงท่ีสงมาดวย 1) 

๒. จากขอมูลของสภาวิชาชีพอ่ืนๆ  เกิดขอสงสัยวาพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 
2525  แตกตางจากพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.2528 และท่ีแกไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2540 ในสวนของอํานาจหนาท่ีของสภาท้ัง
สองนั้นแตกตางกันอยางไร ทําไมถึงมีผลทําใหแพทยสภาออกขอบังคับเพื่อกําหนดอายุใบอนุญาตไมไดแตสภา
การพยาบาลถึงกลับทําไดอยู ขาพเจายอมรับวายังสังเกตไมเห็นขอแตกตางของพระราชบัญญัติท้ังสอง และไม
ทราบถึงรายละเอียดปลีกยอยท่ีอาจมี เชน ไดมีการออกพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับท่ี …) ท่ีอาจทําใหสภาการพยาบาลออกขอบังคับแกไขอายุใบอนญุาตได และไม
ทราบวาสมาชิกสภาการพยาบาลไดมีการทกัทวงหรือยื่นขอสงสัยนี้ใหคณะกรรมการกฤษฎีกาไดออกความเห็น
ทางกฎหมายหรือยังกอนออกขอบังคับ ซ่ึงขาพเจาเขาใจวาสภาการพยาบาลก็นาจะออกขอบังคับกําหนดอายุ
ใบอนุญาตเกนิขอบเขตอํานาจเชนเดยีวกัน เพียงแตไมมีผูใดทักทวงและยื่นเร่ืองใหคณะกรรมการกฤษฎีกาออก
ความเหน็จนกลายเปนขอปฏิบัติสืบเนื่องกนัมา  ซ่ึงการผูกขอกําหนดการตออายใุบอนุญาตเขากับการเก็บหนวย
คะแนนการศึกษาตอเนื่องนัน้ผลดีก็มากแตผลเสียก็มี เชนทําใหส้ินเปลืองคาใชจายในการเขาอบรม กอใหเกิด
ภาระการเดินทางไกลสําหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชน ไมมีเวลาศึกษาเนื่องจากมีภาระงานประจํามาก
เจาหนาท่ีนอย เกิดความกังขาในคาใชตางๆ ท่ีจัดเก็บ  ติดตามอานกระทูปรับทุกขของพยาบาลบางสวนไดท่ีเว็บ
ลิงค http://www.nursepsu.net/talks/view.php?qs_qno=292&PHPSESSID=7f4473cf48afce26f83af76043270b53 

ในสวนของสภาวิชาชีพอ่ืนๆ เชน สภาทันตกรรมก็มิไดกําหนดอายใุบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
กําหนดเพียงดงัตอไปนี้พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗  หมวด ๖ การส้ินสุดของใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ขอ ๒๑ ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ยอมส้ินสุดลงเม่ือ   (๑) สมาชิกภาพของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมผูนั้นส้ินสุดลง   (๒) ผูประกอบวิชาชีพทันต-
กรรมผูนั้นถูกส่ังเพิกถอนใบอนญุาตตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๕ ...  

สภาเภสัชกรรรมและสภาเทคนิคการแพทยก็มิไดออกขอบังคับท่ีกลาวถึงอายุใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ
แตอยางใด ซ่ึงขาพเจาพยายามคนหาในเว็บไซดท้ังของสภาท้ังสองและเว็บไซดกฎหมายตางๆ เทาไรก็หาไมเจอ 
พบแตเพยีงขอบังคับวาดวยการเปนสมาชิกสภาของท้ังสอง สวนสภาเภสัชกรรมไดออกขอบังคับวาดวยการจัด
การศึกษาตอเนื่องแตไมไดใชเปนเง่ือนไขพิจารณาตออายุใบอนุญาตเชนเดียวกับสภาวิศวกรรม 

สภาวิศวกรรม แมสภาวิศวกรรมจะกําหนดอายุของใบอนญุาตประกอบวิชาชีพแตไมไดนําจํานวนหนวย
พัฒนามาใชพจิารณาตออายใุบอนุญาต เม่ืออายุใบอนุญาตของสมาชิกหมดลงสภากด็ําเนินการตอใหสมาชิกท่ียืน่
คํารองตามกําหนดเวลา สวนการเก็บหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องนัน้มีผลในเชิงเพิ่มวิทยฐานะพัฒนาเปน



   

ผูเช่ียวชาญชํานาญในการประกอบวิชาอาชีพ มีสิทธิสามารถขยายขอบเขตในการปฏิบัติงานไดเพิม่มากข้ึนกวา
สมาชิกปกติสามัญ  

สภาสถาปนิกก็คลายกันกับสภาวิศวกรรม และสภาเภสัชกรรม ท่ีไมไดนําจํานวนหนวยพัฒนามาใช
พิจารณาเพื่อตออายุใบอนุญาต 

๓. จากขอสังเกตและความคิดเห็น ตอขอบังคับวาดวยใบอนุญาตและการตอใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตางๆ ดังตอไปนี ้

 
การตอใบอนญุาตและกําหนดระยะเวลาในการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนัน้ ควรกําหนดข้ึนมาเพื่อ

วัตถุประสงคใหผูขอตอใบอนุญาตยืนยันวาผูนั้นยังคงมีสิทธิ และใชสิทธิในการประกอบวิชาชีพโดยมิไดถูกเพิก
ถอนการประกอบวิชาชีพแตอยางใด  การนําเอาขอบังคับวาดวยการพฒันาวิชาชีพมาเปนเหตุผลของการตอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจึงขัดตอวัตถุประสงค และนําไปสูการตัดสิทธ์ิการประกอบวิชาชีพ ท้ังท่ีมันเปนศักดิ์
และสิทธ์ิของเขาตามคุณวุฒิการศึกษาท่ีเขาไดเรียนรูมา การพัฒนาวิชาชีพโดยการเก็บหนวยคะแนนจึงไมอาจ
สําคัญเหนือคุณวุฒิ เหนือกระบวนการที่มาของความเปนนักกายภาพบําบัดไปได 

 
การเพิ่มพูนความรู ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ ตองเปนความสมัครใจอันเปนสิทธิเสรีภาพของ 

แตละบุคคล การออกขอบังคับใหทุกคนตองเขารับการพัฒนาวิชาชีพตามวิธีทาง ท่ีสภาฯ กําหนดจงึมิใชเปนการ
กระทําโดยสมคัรใจ ยอมขัดตอสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของบุคคล 

 
การศึกษาเรียนรูตอเนื่องเปนส่ิงท่ีดีและควรเปนส่ิงท่ีสงเสริมคุณวุฒิใหกับผูประกอบวิชาชีพ กลาวคือใคร

อยากไดก็ไปอบรมศึกษา จบแลวไดเปนผูเช่ียวชาญดานนั้นดานนี ้ไดข้ันเงินเดือนหรือเงินตอบแทนเพิ่มพิเศษ
มากกวาปกติ แตควรแยกประเด็นการพัฒนาออกจากการตออายุใบอนญุาต ผูท่ีไมตามเก็บหนวยคะแนนตองยังคง
สามารถประกอบอาชีพไดตามศักดิ์และสิทธ์ิท่ีมีตามวุฒิการศึกษา และผานการสอบไดใบอนุญาตมาอยางถูกตอง
ตามข้ันตอน ไมใชนําเอาการเก็บหนวยการศึกษาตอเนื่องมาเปนประเดน็หลักแลวลิดรอนสิทธิในการประกอบ
อาชีพของสมาชิก ซ่ึงสมาชิกบางสวนอาจมีขอจํากัดในหลายๆ ดาน ท้ังความไมสะดวก ส้ินเปลืองคาใชจาย ฯลฯ 

 
การพัฒนาวิชาชีพก็คือการพฒันาสติปญญาของผูประกอบวิชาชีพการพัฒนาสติปญญานั้นมีหนทางอยู 3 

วิธีการหรือหลักการคือ 
 - สุตมัยปญญา คือ ความรูจากการไดยินไดฟง 
 - จินตมัยปญญา คือ ความรูจากการวิเคราะห วิจัย เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหชัดเจน 
 - ภาวนามัยปญญา คือ ความรูจากทําใหมาก ทําใหชํานาญ หรือเรียกอีกทางหนึ่งวาแจงประจักษเปน

ความรูจากความเปนจริง เห็นจริง และทําจริง 



   

ดังนั้นในวิธีการของการแสวงหาความรูหรือการพัฒนาวชิาชีพนั้นกจ็ะดําเนินไปตามหลักการของการ
แสวงหาปญญาดังกลาว การพัฒนาวิชาชีพโดยการเก็บหนวยคะแนนทางวิชาการจึงเปนแคเพยีงวิธีการหนึ่งเทานัน้ 
ไมสมควรนํามาพิจารณาแตเพียงลําพังเพื่อตัดรอนสิทธิในการประกอบวิชาอาชีพผูใด 

การเขารวมสัมมนาไมไดหมายความวาผูเขารวมสัมมนาตองการที่จะไดความรูความสามารถเพ่ิมข้ึนตาม
วัตถุประสงค และไมไดเปนประกันวาผูผานการสัมมนาจะมีความรูความสามารถเพ่ิมพูนมากกวาผูท่ีไมไดเขารวม 
ซ่ึงในยุค Internet  World Wide Web เชนปจจุบันแหลงความรูมีอยูมหาศาลแคเพียงปลายนิ้วจิ้ม 

 
หากเก็บคะแนนกันจริงจังสภาจําเปนตองใหแตมตอกับคนท่ีทํางานอยูตางจังหวัด ในชุมชนชนบท หรือ

ในพื้นท่ีท่ียากลําบากกับการทํากิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมในเมืองใหญ และถือวาการปฏิบัติงานในพืน้ท่ี
เหลานั้นเอ้ือหนุนตอการพัฒนาวิชาชีพในสังคมทองถ่ินซ่ึงก็มีความสําคัญไมนอยไปดวย 

 
ควรเห็นคุณคาของการทํางานจริง ปฏิบัติงานจริง เทียบเทากับงานดานวิชาการเชิงความรูทางทฤษฎี ซ่ึง

วิธีการของการไดมาซ่ึงคะแนนสําหรับการปฏิบัติงานจริงนั้นควรจะไดกําหนดใหมีข้ึนดวย เพราะถือวาการ
ปฏิบัติงานอยูเปนประจําจนชํานาญนั้นเปนการพัฒนาวชิาชีพควบคูไปดวยกัน 

 
การประกอบวชิาชีพในบางพื้นท่ีเชนในชนบทอาจจะไมมีความจําเปนตองอาศัยทฤษฎีองคความรูหรือ

ทักษะใหมๆ ซ่ึงถึงแมมีโอกาสไดรูแตไมมีโอกาสไดใชมันก็ไมเกิดความชํานาญและลืมเลือนไปในท่ีสุดอยูด ี

การที่ผูประกอบวิชาชีพไมพฒันาตนเอง ไมขยันหาความรู และขาดทักษะ เม่ือทํางานผิดพลาดก็มีกลไก
ทางสังคมเขามาจัดการอยูแลว ท้ังกฎหมายอาญา กฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด 
กฎหมายคุมครองผูบริโภค 

วัฒนธรรมการ Copy and Paste หรือ Rewrite เอกสารวิชาการจะเกิดข้ึนในวงการวิชาชีพเยอะข้ึน อีกท้ัง
เปนชองทางประกอบอาชีพรับจางแปลเอกสาร คาขายบทความตีพมิพ รับจางทําวิจยั และรับจัดทําผลงานเอกสาร
วิชาการมากข้ึน สวนสมาชิกท่ีไมมีเวลากจ็าํเปนตองอาศัยพึ่งพิงบริการเหลานี้และกอใหเกิดคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึน 

จากเหตุผลท่ีแสดงขางตนขาพเจาขอเสนอใหสภากายภาพบําบัดออกขอบังคับแกไขขอบังคับวาดวย
ใบอนุญาตและการตอใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ เสียใหม ดังนี ้

1. แกไขหมวด ๑ ขอ ๔ ท่ีกําหนดใหใบอนุญาตใหมีอายุหาป นับแตวันท่ีสภากายภาพบําบัดออกใบอนุญาต 
ใหเปล่ียนเปน ใหใบอนุญาตไมมีกําหนดอายุ (คือตลอดชีพเชนเดิม) 

2. ยกเลิกหมวด ๒ สวนท่ี ๑ ขอ ๕ ท่ีกําหนดคุณสมบัติของผูตอใบอนุญาตโดยนําการศึกษาตอเนื่องมาเปน
เกณฑพิจารณา ใหยกเลิกท้ังหมด 



   

3. ใหยกเลิกบทเฉพาะกาลขอ ๙ ท่ีกําหนดใหใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันสาขา
กายภาพบําบัด ท่ีออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๔๗๙ หรือตาม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหมีอายตุอไปอีกหาป  ใหยกเลิกท้ังหมด  

4. ใหสภากายภาพบําบัดรายงานผลการดําเนินการพิจารณาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับหนังสือแสดงความ
คิดเห็นน้ีลงในเว็บไซดของสภาเปนระยะๆ 
 
ซึ่งถาหากสภากายภาพบําบัดมีขอสงสัยในตัวบทกฎหมายอาจเลือกสงประเด็นขอกฎหมายให

คณะกรรมการกฤษฎีกาออกความเห็นเปนท่ีสุดไดอยางเชนตัวอยางของแพทยสภา หรืออีกทางหน่ึงถาหาก
สภากายภาพบําบัดตองการคงเจตนารมณขอบังคับเดิมน้ีไว  คณะกรรมการกฤษฎีกาไดแนะแนวทางปฏิบัติ
ไวในกรณีของแพทยสภาแลวก็คือสภาตองออกกฎหมายพระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติวิชาชีพ
กายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของสภาในการยกเลิก กําหนดหลักเกณฑ และแกไขอายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดเพ่ิมเติมเขาไปใหม  ซึ่งขาพเจาไมคอยเห็นดวยนักดังไดชี้แจงไป
ขางตนแลว  

  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
  

 

       (นายชาญชัย  พิชัยพรหม) 

     นักกายภาพบําบัดชํานาญการ สมาชิกสภากายภาพบําบัด   

  











 
 
 
 
 
 
สรุปผลการพจิารณาวินิจฉัยตามคําวินิจฉัยที่ ๒๘/๒๕๔๗                    ลงวนัที ่ ๑๒  กมุภาพนัธ  ๒๕๔๗ 
 

เร่ือง      ศาลปกครองกลางสงคําโตแยงของผูฟองคดี  เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวนิิจฉัยตาม      
 รัฐธรรมนูญ  มาตรา ๒๖๔  กรณีพระราชบัญญัติวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒)  
 พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๒๑  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๕๐ 
 

สรุปขอเท็จจริง 
 ขอเท็จจริงตามคํารองสรุปไดวา พันเอกหญิง พวงจันทร  วงศวิเศษ (ผูฟองคดีที่ ๑)  ไดยื่น
ฟองสภาการพยาบาล (ผูถูกฟองคดี)  ตอศาลปกครองกลาง เปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๕๗๔/๒๕๔๕        
นางสาวสุดา  เหลาสกุลเจริญ (ผูฟองคดีที่ ๒)  ไดยื่นฟองสภาการพยาบาล (ผูถูกฟองคดี) ตอศาลปกครอง
กลาง เปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๗๑๙/๒๕๔๕  และนางสาวฐานีย  จินายน (ผูฟองคดีที่ ๓)  ไดยื่นฟอง     
สภาการพยาบาล (ผูถูกฟองคดี)  ตอศาลปกครองกลาง เปนคดีหมายเลขดําที่  ๑๘๕๔/๒๕๔๕              
ศาลปกครองกลางพิจารณาแลวเห็นวา คดีทั้งสามเร่ืองมีขอหาอยางเดียวกัน จึงมีคําส่ังใหรวมคดีทั้งสาม
เร่ืองเขาดวยกันเพื่อพิจารณาพิพากษารวมกัน 
 ผูฟองคดีที่ ๑  และที่ ๒  ฟองวาไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน  ใน
สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ ต้ังแตวันที่ ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๑๐  และวันที่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๒๓  
ตามลําดับ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ            
พุทธศักราช  ๒๔๗๙  สําหรับผูฟองคดีที่ ๓  ฟองวาไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ต้ังแตวันที่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๓๕  ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘  ใบอนุญาตดังกลาวไมไดกําหนดใหมีการหมดอายุไว
แตอยางใด ตอมาผูถูกฟองคดีไดเสนอใหมีการตราพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐  โดยมาตรา ๑๖  แหงพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติใหเพิ่มความเปน        
วรรคสามของมาตรา ๒๙  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.๒๕๒๘         
โดยกําหนดใหใบอนุญาตทุกประเภทมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และมาตรา ๒๑  แหงพระราช-
บัญญัติฉบับเดียวกัน ไดบัญญัติใหใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
พุทธศักราช  ๒๔๗๙    หรือใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  

                 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
                                           สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ๓๒๖  ถนนจักรเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย 

                                          เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐  โทร. ๖๒๓ - ๙๖๐๐ - ๓๕ 
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พ.ศ. ๒๕๒๘  มีอายุตอไปอีกหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีผลทําใหใบอนุญาตดังกลาว
หมดอายุลงในวันที่ ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๔๕  ผูฟองคดีทั้งสามเห็นวา มาตรา ๒๑  แหงพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๐  ที่บัญญัติใหใบอนุญาตเปนผูประกอบโรค
ศิลปะแผนปจจุบันในสาขาการพยาบาล สาขาการผดุงครรภ  และสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ  ที่
ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช  ๒๔๗๙  หรือใบอนุญาตที่ออกตาม      
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘  ที่ยังมีผลอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับมีอายุตอไปอีกหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนการบัญญัติกฎหมายเพื่อจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในการประกอบอาชีพ  จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙  ประกอบ       
มาตรา ๕๐  ศาลปกครองกลางจึงสงคําโตแยงของผูฟองคดีเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตาม     
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ 
 

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัย     
 ประเด็นที่หนึ่ง    การตราพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ        
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙  วรรคสอง หรือไม 
 พิจารณาแลวเห็นวา  ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยไววา รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๔       
มิไดใหสิทธิที่จะโตแยงวา กฎหมายตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงไมจําตองวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐     
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙  วรรคสอง หรือไม ทั้งนี้ ตามคําวินิจฉัยที่ ๓๕-๓๖/๒๕๔๔ 
 ประเด็นที่สอง    พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒)      
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑ เปนกฎหมายที่ใชบังคับยอนหลังอันไมเปนคุณ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือไม 
 สําหรับประเด็นที่สองน้ี พิจารณาแลวเห็นวา การที่ผูฟองคดีโตแยงวา พระราชบัญญัติ     
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๒๑  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
โดยมิไดระบุวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตราใดไมเปนไปตามขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๖  ขอ ๖ ศาลรัฐธรรมนูญจึงไมจําตองวินิจฉัย 
 ประเด็นที่สาม    พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒)       
พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๒๑  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๕๐  หรือไม 
 ประเด็นนี้   ผูรองโตแยงวา  มาตรา  ๒๑   ของพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล            
และการผดุงครรภ  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๐   ที่บัญญัติใหใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน         
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ในสาขาการพยาบาล  สาขาการผดุงครรภ   และสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ   ที่ออกตาม             
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช  ๒๔๗๙  หรือใบอนุญาตที่ออกตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๒๘  ที่ยังมีผลอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับมีอายุตอไปอีกหาป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนการบัญญัติกฎหมายเพื่อจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในการประกอบอาชีพ  จึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา 
๕๐ 
 รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ บัญญัติใหบุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบ
อาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม และการจํากัดเสรีภาพเชนนี้จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพ่ือประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค  การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี  
ของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ  การคุมครองผูบริโภค  การผังเมือง  การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม  สวัสดิภาพของประชาชน  หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความ
ไมเปนธรรมในการแขงขัน และมาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่ประกันความมั่นคงแหงสิทธิ การจะจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลตองกระทําภายใตหลักเกณฑที่วา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล             
ตองอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปเพื่อ       
การที่รัฐธรรมนูญกําหนดการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองกระทําเทาที่จําเปน และตองไม           
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้น  
 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา บทบัญญัติดังกลาวมิไดกระทบกระเทือน การ
ปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาตที่ไดกระทําไปกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับแตอยางใด อีกทั้ง          
บทบัญญัติมาตรา ๒๑  เปนการบัญญัติใหสอดคลองกับมาตรา ๑๖  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ          
การพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐  ที่กําหนดใหใบอนุญาตที่จะออกใหมมีอายุหาป
นับแตวันที่ออกใบอนุญาต เพื่อมิใหเปนการเลือกปฏิบัติระหวางใบอนุญาตเดิมกับใบอนุญาตที่จะออกใหม 
นอกจากนั้นการกําหนดอายุและตออายุใบอนุญาตยังเปนประโยชนหรือเปนคุณแกประชาชนผูใชบริการที่
จะไดรับบริการจากผูประกอบวิชาชีพที่ไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เปนการคุมครองสวัสดิภาพ
ของประชาชน และการกําหนดอายุใบอนุญาต ก็ไมไดหมายความวา เมื่อครบกําหนดอายุใบอนุญาตแลว  
ผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวไมมีสิทธิประกอบวิชาชีพของตนไดอีกตอไป หากแตยังมีสิทธิประกอบวิชาชีพ    
ดังกลาวตอไปไดเมื่อไดตอใบอนุญาตตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด จึงไมไดเปนการจํากัดเสรีภาพใน
การประกอบวิชาชีพแตอยางใด  แตการที่ไดรับใบอนุญาตโดยไมมีการกําหนดอายุ และผูไดรับใบอนุญาต
ไมพัฒนาความรู  ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน กลับจะทําใหเกิดความเสียหายแก 
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ประชาชนผูใชบริการได ดังนั้น  มาตรา ๒๑  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙  ประกอบมาตรา ๕๐ 
 

คําวินิจฉัย 
 ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ   
การผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๒๑  ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙  ประกอบ
มาตรา ๕๐ 
 
 
 

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
                                                    ๑๒  กมุภาพนัธ  ๒๕๔๗ 

   
 



 
 
 
 
 

ประกาศสภากายภาพบําบัด 
เร่ือง  การรับรองสถาบันท่ีจัดการศึกษาตอเนื่องสาขากายภาพบําบัด การรับรองหลักสูตร  

และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง และการกําหนดหนวยคะแนน  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘ แหงขอบังคับสภากายภาพบําบัด วาดวยการศึกษาตอเนื่อง 

เพื่อการตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ สภากายภาพบําบัด        
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภากายภาพบําบัด จึงออกประกาศ ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ในประกาศนี้ 
“การศึกษาตอเนื่อง” หมายความวา กิจกรรมเพ่ือเพิ่มพูนความรู ความสามารถทาง

วิชาการและวิชาชีพ หรือมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ และหมายความรวมถึง
การศึกษาหรือการฝกอบรมระยะส้ันท่ีจัดข้ึน โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด  

“ศูนยการศึกษาตอเนื่อง” หมายความวา ศูนยการศึกษาตอเนื่องสภากายภาพบําบัด 
“หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 
“กิจกรรม” หมายความวา กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง 
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันท่ีจัดการศึกษาตอเนื่องเพ่ือการตออายุใบอนุญาต

เปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
“หนวยคะแนน” หมายความวา จํานวนนับของกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง ซ่ึงตีคา

เปนหนวยคะแนนหรือเครดิตตามเกณฑท่ีสภากายภาพบําบัดกําหนด 
ขอ ๒  สถาบันท่ีจัดการศึกษาตอเนื่อง แบงเปน 

๒.๑ สถาบันหลัก 
๒.๒ สถาบันสมทบ 

ขอ  ๓ สถาบันหลัก คือ สถาบันท่ีสามารถจัดหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องไดหลายรูปแบบ
ตามลักษณะของสถาบัน ดังนี้ 

 ๓.๑  สถาบันการศึกษาท่ีทําการสอนหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัด        
ท่ีไดรับการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภากายภาพบําบัด 
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 ๓.๒ สถานพยาบาลที่มีเตียงรับผูปวยมากกวา ๕๐๐ เตียงข้ึนไป หรือเปน

สถานพยาบาลท่ีใหบริการผูปวยเฉพาะโรค หรือเฉพาะกลุม ท้ังนี้ สถานพยาบาลดังกลาวจะตองมี
หนวยงานกายภาพบําบัด อยูในโครงสรางการบริหารอยางเปนทางการ         

๓.๓ สภากายภาพบําบัด 
๓.๔    สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย   
๓.๕ สถาบันอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะแตกตางไปจาก ๓.๑-๓.๔ แตมีคุณสมบัติตามขอ ๔  

ขอ  ๔ สถาบันหลัก จะตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
๔.๑  มีการจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องมาแลวโดยมีการจัดประชุมวิชาการ

ประจําปและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
๔.๒ มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง

และมีเจาหนาท่ีประจํา 
๔.๓ มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถเช่ือมตอกับศูนยการศึกษาตอเนื่องได 

ขอ  ๕ สถาบันหลักมีหนาท่ี 
 ๕.๑   วางแผนการบริหารจัดการในการบันทึกจํานวนหนวยคะแนนของผูเขาศึกษา
หรือฝกอบรมในหลักสูตร  

๕.๒ จัดการศึกษาตอเนื่องท่ีไดรับการรับรองจากศูนยการศึกษาตอเนื่องและมีการ
ประเมินการจัดการศึกษาตอเนื่องของตนเอง 

๕.๓ ออกหลักฐานรับรองการเขาศึกษาหรือฝกอบรมในหลักสูตรและหรือกิจกรรม 
๕.๔ พิจารณาและใหความยินยอมสถาบันท่ียื่นขอเปนสถาบันสมทบ 
๕.๕   จัดทําระบบและบันทึกหนวยคะแนนของผู เขาศึกษาหรือฝกอบรมใน

หลักสูตร และหรือกิจกรรมที่สถาบันจัดเอง และท่ีจัดโดยสถาบันสมทบ ลงในฐานขอมูลของศูนย
การศึกษาตอเนื่องโดยตรง 

๕.๖ ตรวจสอบขอมูลของหลักสูตร และหรือกิจกรรมและการบันทึกหนวย
คะแนนของผูเขาศึกษาหรือฝกอบรมในหลักสูตร และหรือกิจกรรมใหเปนปจจุบัน 

๕.๗ จัดกิจกรรมตาม ๑๑.๑.๑ ไดครบ ๔ กิจกรรม ซ่ึงรวมถึง  
การจัดประชุมวิชาการประจําปดวย 

๕.๘ บริหารจัดการหลักสูตร และหรือกิจกรรมท่ีสถาบันจัดเอง และสนับสนุนการ
จัดหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องของสถาบันสมทบใหเกิดประโยชนสูงสุด 

   ๕.๙   ประเมินสถาบันสมทบเปนระยะ ๆ เพื่อใหหลักสูตรและหรือกิจกรรม
การศึกษาตอเนื่องท่ีจัดมีมาตรฐาน 

    ๕.๑๐ รายงานผลงานประจําปตอศูนยการศึกษาตอเนื่อง โดยครอบคลุมทุกหลักสูตร
และ/หรือกิจกรรมท่ีสถาบันจัดเอง และท่ีจัดโดยสถาบันสมทบ พรอมหนวยคะแนน 
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ขอ  ๖ สถาบันสมทบ คือ สถาบันท่ีสามารถจัดหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษา
ตอเนื่องไดตามลักษณะของสถาบันดังนี้ 

๖.๑ สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล หรือหนวยงานที่มีคุณสมบัติตามขอ ๓        
ท่ีประสงคจะสมัครเปนสถาบันสมทบ 

๖.๒ สถานพยาบาลท่ีมีเตียงรับผูปวยไมเกิน ๕๐๐ เตียง ท้ังนี้ สถานพยาบาล
ดังกลาวจะตองมีฝายกายภาพบําบัดหรือกลุมงานกายภาพบําบัดอยูในโครงสรางการบริหารอยางเปน
ทางการ 

๖.๓ สถาบันอ่ืนท่ีมีลักษณะแตกตางไปจาก ๖.๑ – ๖.๒ แตมีคุณสมบัติตามขอ ๗ 
ขอ  ๗ สถาบันสมทบ จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๗.๑ มีกิจกรรมวิชาการเปนประจํา 
๗.๒ มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง

และมีเจาหนาท่ีประจํา 
๗.๓ มีระบบส่ือสารสามารถติดตอกับสถาบันหลักได 

ขอ  ๘  สถาบันสมทบ มีหนาท่ี 
๘.๑ วางแผนการบริหารจัดการในการรับรอง การบันทึกกิจกรรมการศึกษา

ตอเนื่อง และจํานวนหนวยคะแนนตามท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่อง กําหนด 
๘.๒ จัดการศึกษาตอเนื่องท่ีไดรับการรับรองจากศูนยการศึกษาตอเนื่อง และมีการ

ประเมินการจัดการศึกษาตอเนื่องของตนเอง 
๘.๓ ออกหลักฐานรับรองการเขาศึกษาหรือฝกอบรมในหลักสูตรและหรือกิจกรรม

การศึกษาตอเนื่อง 
๘.๔ ตรวจสอบขอมูลการศึกษาตอเนื่อง และบันทึกหนวยคะแนนการศึกษา

ตอเนื่องของผูเขาศึกษาหรือฝกอบรมในหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องใหเปนปจจุบัน 
๘.๕ แจงรายช่ือผู ท่ี เขาศึกษาหรือฝกอบรมในหลักสูตร  และหรือกิจกรรม   

การศึกษาตอเนื่อง และหนวยคะแนนท่ีไดรับไปยังสถาบันหลัก เพื่อการบันทึกลงในฐานขอมูลของศูนย
การศึกษาตอเนื่อง 

๘.๖ จัดทําแผนการจัดหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องประจําปท่ี   
ไดรับการรับรองจากศูนยการศึกษาตอเนื่อง สงไปยังสถาบันหลัก  

ขอ  ๙ ข้ันตอนการรับรองสถาบันหลักและสถาบันสมทบ 
๙.๑ สถาบันท่ีประสงคจะขอสมัครเปนสถาบันหลัก หรือสถาบันสมทบ ใหยื่นคํา

ขอตอศูนยการศึกษาตอเนื่อง ตามแบบ ศ.น.สกภ.๑ หรือแบบ ศ.น.สกภ.๒ แลวแตกรณี ทายประกาศน้ี 
พรอมดวยคาธรรมเนียมและหลักฐานตาง ๆ ตามท่ีระบุไวในคําขอ 
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๙.๒ ศูนยการศึกษาตอเนื่องจะเปนผูนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสถาบัน เพื่อให       

สภากายภาพบําบัดพิจารณารับรองสถาบันท่ีจัดการศึกษาตอเนื่อง กรณีท่ีใหการรับรองจะกําหนดรหัส
สถาบันหลัก หรือรหัสสถาบันสมทบใหแลวแจงผลการพิจารณาใหสถาบันทราบ 

ขอ ๑๐ ใหสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบท่ีไดรับการรับรองดําเนินการ ดังนี ้
๑๐.๑ สงเจาหนาท่ี ท่ี รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร  และหรือกิจกรรม    

การศึกษาตอเนื่องเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาตอเนื่องตาม
ระยะเวลาที่ศูนยการศึกษาตอเนื่องกําหนด 

๑๐.๒ ดําเนินการจัดหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องไดภายในหาป 
นับแตวันท่ีสภากายภาพบําบัดใหการรับรองสถาบัน 

ขอ ๑๑ การศึกษาตอเนื่อง แบงได ดงันี้ 
๑๑.๑ การเพิ่มพูนความรู ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ ไดแก 

๑๑.๑.๑  การเขารวมฟงบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรม ฟนฟูวิชาการ 
   (๑)  การประชุมวิชาการประจําป 
   (๒)  อบรมฟนฟูวิชาการ หรือการอบรมระยะส้ัน 
   (๓)  อบรมเชิงปฏิบัติการ 
   (๔)  การสัมมนาทางวิชาการ 
   (๕)  การอภิปรายหมู 
   (๖)  การบรรยายทางวิชาการท่ีจดัข้ึนอยางตอเนื่อง  

          (ชุดบรรยายทางวิชาการ) 
   (๗)  การบรรยายพิเศษ 
   (๘)     การฝกอบรมกายภาพบําบัดระยะส้ัน 

๑๑.๑.๒ การศึกษาหรือเรียนรูดวยตนเอง 
  (๑)  การเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธผานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน  

คอมพวิเตอร (CAI, Internet, CPTE) 
  (๒)  การประเมินและทบทวนความรูดวยตนเอง โดยส่ือสําเร็จรูป  

(Self assessment & review) 
๑๑.๑.๓ การศึกษาในหลักสูตรและ/หรือการฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกบัสาขา

การแพทยหรือทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
๑๑.๑.๔   การเพิ่มพูนความรูอ่ืนๆ นอกจาก ๑๑.๑.๑-๑๑.๑.๓ สภากายภาพบําบัด 

จะพิจารณาเปนแตละกรณีไป 
๑๑.๒ การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ ไดแก 
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๑๑.๒.๑  การตีพิมพบทความทางกายภาพบําบัดในวารสาร (Publication) 
    (๑)  วารสารนานาชาติ (Index Medic us, Citation Index etc.) 
    (๒) วารสารในประเทศ (Non-Index Medic us Journal) 

๑๑.๒.๒  การแตงตํารา ไมนอยกวา ๕๐ หนา A๔ ใน ๑ เลม     
๑๑.๒.๓ การเสนอผลงานทางวิชาการ (Scientific presentation) 
๑๑.๒.๔   การกล่ันกรองบทความโดยคณะบรรณาธิการ  

(Editorial peer reviews) 
๑๑.๒.๕   การตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
๑๑.๒.๖   การกล่ันกรองโครงรางงานวิจัย หรือตรวจสอบคุณภาพงานวิจยั 

(Proposal and editorial reviews) 
๑๑.๒.๗   การอานผลงานเพ่ือประเมินตําแหนงทางวชิาการ  

(Peer review reader) 
๑๑.๒.๘   เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันในการสอบปองกัน

วิทยานิพนธ (External examiner) 
๑๑.๒.๙   การเปนวิทยากร หรือผูอภิปรายรวม ในกิจกรรมตาม ๑๑.๑.๑  

 ๑๑.๒.๑๐   เปนนักกายภาพบําบัดพี่เล้ียงสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัดใน 
หลักสูตรตาง ๆ 

 ๑๑.๒.๑๑   การสรางส่ือการศึกษาพรอมแบบทดสอบ (Internet CPTE, 
Computer-assisted -instruction and other test producer)  

๑๑.๒.๑๒   โครงการบริการวิชาการสําหรับประชาชนหรือโครงการสรางสรรค 
ระบบหรือกิจกรรมการใหบริการ   

 ๑๑.๒.๑๓ สรางหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน  หรือคูมือการปฏิบัติงาน
(Clinical physical therapy practice guideline) 

๑๑.๒.๑๔ กิจกรรมการถายทอดความรูดานกายภาพบําบัดและสุขภาพแก
ประชาชน  (Physical therapy and health education provider) ท่ีไมใชงานประจํา 

๑๑.๒.๑๕ นวัตกรรมดานกายภาพบําบัดและสุขภาพ   (Innovation for 
physical therapy and health) 

๑๑.๒.๑๖ กิจกรรมอ่ืนๆ นอกจาก ๑๑.๒.๑ – ๑๑.๒.๑๕ สภากายภาพบําบัด
พิจารณาเปนแตละกรณีไป 

๑๑.๓ การเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพกายภาพบําบัดเฉพาะทางหรือ
กายภาพบําบัดระดับบัณฑิตศึกษา  

 



 ๖ 
 

ขอ ๑๒  การคิดหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องตามขอ ๑๑ มีหลักเกณฑดังนี้ 
๑๒.๑  การเขารวมฟงบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรม ฟนฟูวิชาการตาม ๑๑.๑.๑  

ใหคิดหนวยคะแนน ๑ ช่ัวโมงเทากับ ๑ หนวยคะแนน ยกเวนการอบรมเชิงปฏิบัติการใหคิด ๒ ช่ัวโมง
เทากับ ๑ หนวยคะแนน  
   ๑๒.๑.๑  ประชุมวิชาการทางกายภาพบําบัดในตางประเทศใหคิดตาม
หนวยคะแนนท่ีไดรับจากองคกรวิชาชีพกายภาพบําบัดของรัฐหรือของประเทศนั้นกําหนด 
     ๑๒.๑.๒ ประชุมวิชาการ  การอบรมสาขาการแพทย  หรือทางดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพท่ีมีหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่อง ใหคิด ๑ ช่ัวโมง เทากับ ๑ หนวยคะแนน แต
รวมแลวตองไมเกิน ๒๐ หนวยคะแนน ของการตออายุใบอนุญาตในแตละคร้ัง   

๑๒.๒ การศึกษาหรือเรียนรูดวยตนเองตาม ๑๑.๑.๒ ใหแบบทดสอบ ๕ ขอ         
คิดเปน ๑ หนวยคะแนน  

๑๒.๓ การศึกษา และหรือฝกอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรสุขภาพ
ตาม ๑๑.๑.๓ คิดเปน ๑๕ หนวยคะแนนตอปการศึกษา แตรวมกันแลวตองไมเกิน ๓๐ หนวยคะแนน
ของการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดในแตละคร้ัง 

๑๒.๔ การเพิ่มพูนความรูอ่ืน ๆ ตาม ๑๑.๑.๔ สภากายภาพบําบัดจะพิจารณาเปน
แตละกรณีไป 

๑๒.๕ การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ ตาม 
๑๑.๒ ใหคิดหนวยคะแนน ดังนี้ 

๑๒.๕.๑  ตีพิมพบทความทางกายภาพบําบัดในวารสาร  (Publication) 
 (๑) วารสารนานาชาติ  (Index Medic us, Citation Index etc.) 

  ช่ือแรก : เร่ืองละ   ๑๐ หนวยคะแนน 
  ช่ืออ่ืน : เร่ืองละ     ๕ หนวยคะแนน 

 (๒) วารสารในประเทศ  (Non- Index Medic us Journal) 
                                                              ช่ือแรก : เร่ืองละ     ๕     หนวยคะแนน 

                                     ช่ืออ่ืน : เร่ืองละ     ๓      หนวยคะแนน 
๑๒.๕.๒ แตงตํารา ไมนอยกวา ๕๐ หนา (ขนาด A๔) ตอ ๑ เลม เทากับ 

๑๐ หนวยคะแนน (กรณีมีผูแตงมากกวา ๑ คน ใหเฉล่ียคะแนนตามสัดสวนการแตงตํารา)  
๑๒.๕.๓ เสนอผลงานทางวิชาการ  (Scientific presentation) 

   ช่ือแรก : เร่ืองละ ๕  หนวยคะแนน 
 ช่ืออ่ืน : เร่ืองละ ๒  หนวยคะแนน 
 
 



 ๗ 
 

๑๒.๕.๔ กล่ันกรองบทความโดยคณะบรรณาธิการ (Editorial peer 
reviews) เร่ืองละ ๒ หนวยคะแนน   

๑๒.๕.๕ ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย เร่ืองละ ๒ หนวยคะแนน 
๑๒.๕.๖ กล่ันกรองโครงรางงานวิจยั หรือตรวจสอบคุณภาพ (Proposal 

and –editorial reviews) เร่ืองละ ๒ หนวยคะแนน 
  ๑๒.๕.๗ อานผลงานเพ่ือประเมินตําแหนงวิชาการ (Peer review reader)   
 รายละ ๕ หนวยคะแนน 
 ๑๒.๕.๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันในการสอบปองกัน 
วิทยานิพนธ   External examiner เร่ืองละ ๓ หนวยคะแนน 
  ๑๒.๕.๙  วิทยากร หรือผูอภิปรายรวม ในกจิกรรมตาม ๑๑.๑.๑              
คนละ ๕ หนวยคะแนน คะแนนตอ ๑ ช่ัวโมง 
  ๑๒.๕.๑๐   นักกายภาพบําบัดพี่ เ ล้ียงสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัดใน
หลักสูตรตาง ๆ ใหคิดหนวยคะแนนตามช่ัวโมงท่ีฝกปฏิบัติงาน ๑๐๕ ช่ัวโมง คิดเปน ๑ หนวยคะแนน 

 ๑๒.๕.๑๑   สรางส่ือการศึกษาพรอมแบบทดสอบ (Internet  
CPTE,Computer-assisted  instruction and other test producer) ใหคิดหนวยคะแนน ดงันี้ 

- ส่ือเพื่อการศึกษาดวยตนเอง จากแหลงขอมูลเครือขายทางคอมพิวเตอรท่ี
เช่ือมโยงติดตอกันท้ังในประเทศและระหวางประเทศ (Internet CPTE) ช่ือแรก ๕ หนวยคะแนน ช่ืออ่ืน 
๓ หนวยคะแนน 

-โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) หรือชุดการเรียนพรอมแบบทดสอบ 
ได ๑๐ หนวยคะแนน  

๑๒.๕.๑๒ โครงการบริการวิชาการสําหรับประชาชน หรือโครงการ
สรางสรรคระบบหรือกิจกรรมการใหบริการ โครงการละ ๕ หนวยคะแนน (รวมกันไมเกิน ๕ คน) 

๑๒.๕.๑๓ สรางหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานหรือคูมือการปฏิบัติงาน 
(Clinical Physical therapy practice guideline) คนละ ๒ หนวยคะแนน ตอ ๑ เร่ือง 
 ๑๒.๕.๑๔  กิจกรรมการถายทอดความรูดานกายภาพบําบัดและสุขภาพแก
ประชาชน (Physical therapy-and health education provider) ท่ีไมใชงานประจํา คร้ังละ ๒ หนวย
คะแนน 

๑๒.๕.๑๕ นวัตกรรมการบริกายภาพบําบัดและสุขภาพ (Innovation for 
physical therapy and health)  
      (๑)   ผูผลิตหลัก คิดเปนเร่ือง หรือช้ินละ   ๑๐   หนวยคะแนน 
      (๒)  ผูผลิตรอง คิดเปนเร่ือง หรือช้ินละ      ๕   หนวยคะแนน  
(รวมกนัไมเกนิ ๕ คน) 



 ๘ 
 

๑๒.๖ กิจกรรมอ่ืน ๆ ตาม ๑๑.๒.๑๖ สภากายภาพบําบัดจะพิจารณาเปนแตละ 
กรณีไป 

๑๒.๗ การศึกษาในหลักสูตรการศึกษากายภาพบําบัด เฉพาะทาง  หรือ
กายภาพบําบัดระดับบัณฑิตศึกษา ใหคิดเปน ๕๐ หนวยคะแนน ตอหลักสูตร 

ขอ ๑๓ หนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่อง เพื่อการตออายุใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ตองเปนหนวยคะแนนที่เก็บสะสมในระยะเวลาหาป ต้ังแตวันท่ีออกใบอนุญาตจนถึง
วันท่ีใบอนุญาตหมดอายุ และหนวยคะแนนสะสมดังกลาว จะใชตออายุใบอนุญาตฯ ไดเพียงคร้ังเดียว 

ขอ ๑๔ ข้ันตอนการขอรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องสถาบันหลัก 
และสถาบันสมทบจะตองยื่นคําขอรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง พรอมหลักฐาน 
ตอศูนยการศึกษาตอเนื่องกอนดําเนินการ ตามแบบ ศ.น.สกภ.๓ ทายประกาศนี้  

๑๔.๑ โครงการประชุม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือสัมมนาทางวิชาการตอง
เสนอหลักฐานตอศูนยการศึกษาตอเนื่อง กอนดําเนินการ ไมนอยกวา ๔๕ วัน ครอบคลุมรายละเอียด 
ดังนี้ 

๑๔.๑.๑ ช่ือหัวหนาและผูดําเนนิการโครงการประชุม หรือประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือสัมมนาทางวชิาการ 

๑๔.๑.๒ หลักการและเหตุผล 
๑๔.๑.๓ วัตถุประสงค 
๑๔.๑.๔ วิธีการดําเนนิการประชุม 
๑๔.๑.๕ วิทยากร หรือผูสอน 
๑๔.๑.๖ ตารางระยะเวลาการประชุม หรือสัมมนา 
๑๔.๑.๗ ผูเขารวมการประชุม หรือสัมมนา และจํานวน 
๑๔.๑.๘ งบประมาณ 
๑๔.๑.๙ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑๔.๑.๑๐ เอกสารอางอิง (ถามี) 
๑๔.๒ โครงการการฝกอบรมกายภาพบําบัดเฉพาะทางระยะส้ัน ใหเสนอหลักฐาน

กอนการดําเนนิงานไมนอยกวา ๖๐ วันครอบคลุมรายละเอียด ดังนี ้
๑๔.๒.๑ ช่ือหลักสูตร 
๑๔.๒.๒ ช่ือประกาศนยีบัตร 
๑๔.๒.๓ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
๑๔.๒.๔ หลักการและเหตุผล 
๑๔.๒.๕ วัตถุประสงคท่ัวไป 
๑๔.๒.๖ วัตถุประสงคเฉพาะ 



 ๙ 
 
๑๔.๒.๗ องคประกอบของหลักสูตร 
๑๔.๒.๘ ระยะเวลาการอบรม 
๑๔.๒.๙ คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 

 ๑๔.๒.๑๐ การประเมินผลตลอดหลักสูตร 
 ๑๔.๒.๑๑ เกณฑการประเมิน 
 ๑๔.๒.๑๒ สถานท่ีแหลงฝกปฏิบัติ 
 ๑๔.๒.๑๓ ช่ือรายวิชายอย และจํานวนหนวยกิต (ทุกรายวิชา) 

(๑)     ลักษณะวิชา 
(๒) วัตถุประสงคท่ัวไป 
(๓) วัตถุประสงคเฉพาะ 
(๔) การจัดการเรียนการสอน 
(๕) การประเมินผล 
(๖) สังเขปหัวขอรายวิชายอยในสาขานั้น 

   ๑๔.๒.๑๔ การบริหารจัดการหลักสูตร 
(๑) คณะกรรมการหลักสูตร 
(๒) คุณสมบัติของผูสอน 

 ๑๔.๒.๑๕ ปจจัยเกื้อหนนุ 
(๑) หองเรียน 
(๒) หองสมุด จํานวนหนังสือ/วารสาร 
(๓) อัตราสวนผูสอนและผูเรียน 
(๔) แหลงฝกปฏิบัติ 

๑๔.๓ แผนพับหรือเอกสารประชาสัมพันธหลักสูตร หรือโครงการ (ถามี) 
๑๔.๔ ตัวอยางหลักฐานการรับรองหนวยคะแนนที่แจกผูเขารวมกิจกรรม (ถามี) 

ขอ ๑๕   ศูนยการศึกษาตอเนื่อง จะเปนผูพิจารณาใหการรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรม
การศึกษาตอเนื่อง กรณีท่ีใหการรับรองจะกําหนดรหัสหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง  
และจํานวนหนวยคะแนนใหแลวแจงผลการพิจารณาใหสถาบันทราบ  

ขอ ๑๖   หลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องท่ีไดรับการรับรองจากศูนยการศึกษา
ตอเนื่องแลว สามารถดําเนินกิจกรรมได ดังนี้        

๑๖.๑ หลักสูตรการศึกษาหรือหลักสูตรฝกอบรมกายภาพบําบัดเฉพาะทาง 
สามารถดําเนินกิจกรรมไดภายใน ๕ ป นับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องใหการรับรอง 

 
 



 ๑๐ 
 
๑๖.๒ หลักสูตรการศึกษาหรือหลักสูตรฝกอบรมกายภาพบําบัดเฉพาะทางระยะ

ส้ัน และหรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องท่ีมีระยะเวลา ๑ วันถึง ๔ สัปดาห สามารถดําเนินกิจกรรมได
ภายใน ๓ ป นับแตวันท่ีศูนยการศึกษาตอเนื่องใหการรับรอง 
 

 ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

      ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๑๒   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๒         
         สุมนา    ตัณฑเศรษฐ ี

(นางสุมนา    ตัณฑเศรษฐี) 
นายกสภากายภาพบําบัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


