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ขอบังคับสภากายภาพบําบัด
วาดวยการศึกษาตอเนื่อง เพื่อการตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๔) (ค) (ด) มาตรา ๓๑ และดวยความเห็นชอบของ
สภานายกพิเศษตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเปน
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๘ ประกอบ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย
คณะกรรมการสภากายภาพบําบัด จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภากายภาพบําบัด วาดวยการศึกษาตอเนื่อง เพื่อการ
ตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“การศึกษาตอเนื่อง” หมายความวา กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถทางวิช าการ
และวิชาชีพ หรือมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ และหมายความรวมถึง การศึกษา
หรือการฝกอบรมระยะสั้นที่จัดขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
“ศูนยการศึกษาตอเนื่อง” หมายความวา ศูนยการศึกษาตอเนื่องสภากายภาพบําบัด
“หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง
“กิจกรรม” หมายความวา กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง
“หนวยคะแนน” หมายความวา จํานวนนับของกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง ซึ่งตีคาเปนหนวย
คะแนนหรือเครดิตตามเกณฑที่สภากายภาพบําบัดกําหนด
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการศูนยการศึกษาตอเนื่องสภากายภาพบําบัด
ขอ ๔ ใหจัดตั้งศูน ยการศึกษาตอเนื่องขึ้นในสภากายภาพบําบัด มีชื่อวา “ศูน ยการศึกษา
ตอเนื่องสภากายภาพบําบัด” มีชื่อยอวา ศ.น.สกภ. ใชชื่อภาษาอังกฤษวา “Center For Continuing
Physical Therapy Education” มีชื่อยอวา CCPTE
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ขอ ๕ เครื่องหมายของศูนยการศึกษาตอเนื่อง มีลักษณะดังนี้

ขอ ๖ ศูนยการศึกษาตอเนื่องจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การศึกษาตอเนื่อ งในลักษณะตาง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพใหผูประกอบวิช าชีพกายภาพบําบัด มีความรู
ทั ก ษะและเจตคติ ที่ ดี ต อ วิ ช าชี พ สามารถให บ ริ ก ารกายภาพบํ า บั ด ตามมาตรฐานของวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด
ขอ ๗ ศูนยการศึกษาตอเนื่อง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๗.๑ เปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตอเนื่อง
๗.๒ เสนอนโยบาย แผนการดําเนินงาน และมาตรฐานการศึกษาตอเนื่อง ใหสภา
กายภาพบําบัดพิจารณาเห็นชอบ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๗.๓ นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสถาบันเพื่อใหสภากายภาพบําบัดพิจารณารับรองสถาบัน
ที่จัดการศึกษาตอเนื่อง
๗.๔ ตรวจสอบและรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมของสถาบันที่จัดการศึกษา
ตอเนื่อง
๗.๕ กํา หนดหน วยคะแนนการศึ กษาตอ เนื่ องและรหั สหลั กสู ตร และหรื อรหั ส
กิจกรรม
๗.๖ จัดเก็บหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่อง
๗.๗ ออกใบรับรองหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่อง
๗.๘ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันที่จัดการศึกษาตอเนื่อง
๗.๙ เผยแพรขอมูลการศึกษาตอเนื่อง
๗.๑๐ ประสานงานกับศูนยการศึกษาตอเนื่องของวิชาชีพสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
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๗.๑๑ รายงานผลการดําเนิน งานของศูน ยการศึกษาตอเนื่องตอสภากายภาพบําบั ด
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๗.๑๒ เรื่องอื่น ๆ ตามที่สภากายภาพบําบัดมอบหมาย
ขอ ๘ องคกรหรือหนวยงานที่จะทําหนาที่เปนสถาบันเพื่อจัดการศึกษาตอเนื่อง และไดรับ
หนวยคะแนน ซึ่งจะนําไปเปนหลักฐานในการตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
ใหยื่นคําขอเพื่อรับรองสถาบันและรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมตอศูนยการศึกษาตอเนื่องกอน
สถาบัน ที่ไดรับการรับรองจากสภากายภาพบําบัด หลักสูตร และหรือกิจกรรมที่ไดรับการ
รับรองจากศูน ยการศึกษาตอเนื่อง สามารถดําเนิน การภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมเกินหาป
นับแตวันที่สภากายภาพบําบัดหรือศูนยการศึกษาตอเนื่องใหการรับรอง แลวแตกรณี และหากสถาบันใด
ประสงคจ ะจั ดหลัก สูต ร และหรื อกิ จกรรมต อไป จะต องขอรับ รองเปน สถาบั น เพื่อ จัด การศึ กษา
ตอเนื่อ งใหมและยื่นคําขอรับรองหลักสูตรและ/หรือกิจกรรมใหม ตามวรรคหนึ่ง ภายในหกสิบวัน
กอนวันที่ครบกําหนดการรับรองครั้งกอน แลวแตกรณี
คุณ สมบั ติ ประเภท การรั บรองสถาบัน ที่ จัด การศึก ษาต อเนื่อ งและการรั บรองหลัก สูต ร
และหรือกิจกรรม รวมทั้งการกําหนดหนวยคะแนนใหเปนไปตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด
ขอ ๙ ใหสภากายภาพบําบัดแตงตั้งผูอํานวยการศูนยการศึกษาตอเนื่องสภากายภาพบําบัด
หนึ่งคน เพื่อปฏิบัติงานประจําศูนยการศึกษาตอเนื่อง
ขอ ๑๐ ผูอํานวยการ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑๐.๑ มีอายุไมต่ํากวา ๓๕ ป
๑๐.๒ เปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
๑๐.๓ ไมเปนผูอยูในระหวางการดํารงตําแหนงกรรมการสภากายภาพบําบัด
ขอ ๑๑ ผูอํานวยการ อยูในวาระคราวละ ๒ ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ขอ ๑๒ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว ผูอํานวยการอาจพนตําแหนงเมื่อ
๑๒.๑ ตาย
๑๒.๒ ลาออก
๑๒.๓ คณะกรรมการสภากายภาพบําบัดมีมติใหพนจากตําแหนง
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ในกรณีที่ผูอํานวยการ ตองพนจากตําแหนงกอนครบวาระตามขอ ๑๑ หรือพนจากตําแหนง
ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการสภากายภาพบําบัดแตงตั้งผูที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติตามขอ ๑๐
แทนไดตามวาระของผูที่ตนแทนเหลืออยู
ขอ ๑๓ ผูอํานวยการ มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
๑๓.๑ บริหารงานตามวัตถุป ระสงค ของศูน ยการศึ กษาตอ เนื่องและนโยบายของ
สภากายภาพบําบัด
๑๓.๒ รับผิดชอบดานบริหารงานทั่วไปของศูนยการศึกษาตอเนื่อง
๑๓.๓ รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป ข องศู น ย ก ารศึ ก ษาต อ เนื่ อ งต อ สภา
กายภาพบําบัด
๑๓.๔ อื่น ๆ ตามที่สภากายภาพบําบัดมอบหมาย
ขอ ๑๔ ใหสภากายภาพบํ าบัด เรียกเก็บค าธรรมเนี ยมเกี่ ยวกับ การรั บรองสถาบัน และการ
รับรองหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง ดังนี้
๑๔.๑ การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาตอเนื่อง ครั้งละ ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท
๑๔.๒ การรับรองหลักสูตร ครั้งละ ๕๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท
๑๔.๓ การรับรองกิจกรรม ครั้งละ ๕๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
สุมนา ตัณฑเศรษฐี
นายกสภากายภาพบําบัด

