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ประกาศสภากายภาพบําบัด
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัย อํานาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสภากายภาพบําบัด ว่าด้ว ยอายุใบอนุญ าต
และการต่ออายุใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพ กายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ สภากายภาพบําบัด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภากายภาพบําบัด จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้ประกอบวิชาชีพ” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
“หน่วยคะแนน” หมายความว่า จํานวนนับของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งตีค่าเป็นหน่วย
คะแนน หรือเครดิต ตามเกณฑ์ที่สภากายภาพบําบัดกําหนด
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
“ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบําบัด ” หมายความว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องที่สภา
กายภาพบําบัดจัดตั้งขึ้น
ข้อ ๔ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๔.๑ เป็น ผู้ปฏิบัติง านในวิชาชีพ กายภาพบําบัด หรือเป็น ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ ของผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพ กายภาพบําบัด เป็น ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ด้านวิชาการ
ด้านการวิจัย หรือเป็นผู้ท รงคุณวุฒิ หรือเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ และได้ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
๔.๑.๑ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ หรือทางวิชาการ
หรือ
๔.๑.๒ มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ
๔.๒ เป็น ผู้ได้รับวุฒิในสาขาอื่น เพิ่มเติม หรือกําลังศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาอื่น
และได้ดําเนินการดังต่อไปนี้
๔.๒.๑ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ หรือทางวิชาการ
หรือ
๔.๒.๒ มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗ ง

หน้า ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

๔.๓ เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาทางกายภาพบําบัด เพิ่มเติม หรือกําลังศึกษาต่อ
ในหลักสูตรกายภาพบําบัด ได้แก่ การศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรืออบรมในหลักสูตร
กายภาพบําบัดระยะสั้น ที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ สัปดาห์
ข้อ ๕ การศึกษา อบรม หรือกิจกรรมในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ
หรือวิชาการหรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพรวมเรียกว่า การศึกษาต่อเนื่อง
ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ จะต้องดําเนินการเพื่อให้
ได้รับหน่วยคะแนน ดังนี้
๖.๑ การเข้าฟัง บรรยาย อภิปราย สัมมนา หรือกิจ กรรมฟื้น ฟูวิ ชาการอื่น ๆ
ที่ได้รับการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบําบัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียน
และเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมตลอดระยะเวลาที่ กํ า หนด หรื อ มี ห ลั ก ฐานการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ อ อกโดย
ผู้รับผิดชอบมาแสดง
๖.๒ การศึ ก ษา หรื อ เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจะต้ อ งศึ ก ษาจาก
สื่อการศึกษาต่อเนื่องที่รับรองโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบําบัด
๖.๓ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ ผู้ที่มีผลงานดังกล่าว
จะต้องส่งหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับการทํากิจกรรมนั้น ๆ ไปยังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบําบัด
เพื่อการบันทึกหน่วยคะแนนภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่การกระทํากิจกรรมนั้นสิ้นสุดลง
๖.๔ การเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูต รกายภาพบําบัดระยะสั้นที่มีระยะเวลา
น้อยกว่า ๔ สัปดาห์ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเก็บสะสมหน่วยคะแนน
หน่ ว ยคะแนนที่ ไ ด้ รับ ตามข้ อ ๖.๑ ถึ ง ข้ อ ๖.๔ ที่จ ะนํ า ไปเป็ น หลั กฐานในการต่ อ อายุ
ใบอนุญาต จะต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยคะแนนของการต่ออายุใบอนุญาตในแต่ละครั้ง
หลักสูตร และการได้รับหน่วยคะแนน จะต้องได้รับการรับรองจากศูน ย์การศึกษาต่อเนื่อง
สภากายภาพบําบัด
ข้อ ๗ ผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาทางกายภาพบําบัด เพิ่มเติม หรือกําลังศึกษาต่อในหลักสูต ร
กายภาพบําบัดที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔.๓ ให้ดําเนินการดังนี้
๗.๑ ผู้ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาทางกายภาพบํ า บั ด เพิ่ ม เติ ม หรื อ กํ า ลั ง ศึ ก ษาต่ อ
ในหลักสูตรทางกายภาพบําบัด ที่ได้ศึกษาไปแล้ว ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้นําหลักฐาน
การสําเร็จการศึกษา (ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง) หรือหลักฐานการเข้า
ศึกษาต่อ และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาแสดงเพื่อการต่ออายุใบอนุญาต
๗.๒ ผู้ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัต รเกี่ย วกับความรู้ค วามชํานาญเฉพาะทาง
หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมความรู้ ความชํานาญเฉพาะทางกายภาพบําบัด ให้นําหลักฐานหนังสือ
อนุมัติ/วุฒิบัตร หรือหลักฐานการเข้าอบรมความรู้ความชํานาญเฉพาะทางกายภาพบําบัด และรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาแสดงเพื่อการต่ออายุใบอนุญาต
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๗.๓ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูต รกายภาพบําบัด ระยะสั้น ที่มีร ะยะเวลา
การศึกษา ไม่น้อยกว่า ๔ สัปดาห์ ให้นําหลักฐานการศึกษา หรือหนังสือรับรองมาแสดงเพื่อการต่อ
อายุใบอนุญาต
หลักฐานการศึกษาอบรมตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตได้ ๑ ครั้ง
ต่อ ๑ หลักสูตร
ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับหน่วยคะแนนตามหลักสูตรหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภากายภาพบําบัดแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้
ศึกษาอบรม หรือกําลังศึกษาอบรมตามข้อ ๗ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สามารถนําหลักฐานมายื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาตได้ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับ แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นผู้ดําเนินการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
กฤษณา พิชิตพร
นายกสภากายภาพบําบัด

