
คู่มือการใช้งานเวบ็ไซต์สภากายภาพบ าบัด 

(ส าหรับสมาชิก) 
 

วิธีการใชง้านเวบ็ไซตส์ภากายภาพบ าบดั เมนู “สถาบันผู้ผลติ/สถาบันการศึกษากายภาพบ าบัด” 

เปิดเบราวเ์ซอร์(Web Browser) และเขา้ไปท่ี URL :  https://pt.or.th  

จะปรากฏหนา้จอดงัภาพท่ี 1  

ภาพท่ี 1 แสดงภาพหนา้หลกัเวบ็ไซตส์ภากายภาพบ าบดั 

 
ค าอธิบาย 

กดปุ่มท่ีเมนู   เพื่อ Link ไปยงัหนา้เขา้สู่

ระบบ หรือ เขา้ไปท่ี URL : https://pt.or.th/cpte/educational จะปรากฏหนา้จอดงัภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 2 แสดงหนา้เขา้สู่ระบบสถาบนัการศึกษา 

 
ค าอธิบาย 

1.เขา้สู่ระบบโดยกรอก Username และ Password 

2.กรณีไม่มี Username และ Password ตอ้งการลงทะเบียนใหม่ ใหก้ดปุ่มสีฟ้า ลงทะเบียนใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 3 แสดงหนา้การลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password ในการเขา้ใชง้าน 

 
ค าอธิบาย 

1.กรอกขอ้มูลเก่ียวกบัสถาบนัตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 3 

2.กรอกขอ้มูลผูบ้ริหาร/หัวหนา้วิชาภาค/คณบดี กรณีท่ีมีเลขท่ีใบอนุญาตฯ ก. สามารถกรอกเลข 

ก. และกดปุ่มสีฟ้า เพื่อคน้หาขอ้มูลนกักายภาพบ าบดัจากระบบมาแสดงได ้

3.เคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง(*) หมายถึง ขอ้มูลท่ีส าคญั ไม่สามารถเวน้วา่งได ้จ าเป็นตอ้งระบุ 



ภาพท่ี 4 แสดงขอ้มูลผูรั้บผิดชอบในการประสานงานกบัศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองฯ 

 
ค าอธิบาย 

1.กรอกรายละเอียดเก่ียวกบัผูป้ระสานงานดงัภาพท่ี 4 

2.ก าหนด Username และ Password โดยตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตวัเลขเท่านั้น ไม่สามารถใช้

พยญัชนะไทยได ้และมีจ านวนตวัอกัษรไม่นอ้ยกวา่ 6 ตวั 

3.เคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง(*) หมายถึง ขอ้มูลท่ีส าคญั ไม่สามารถเวน้วา่งได ้จ าเป็นตอ้งระบุ 

4.ขั้นตอนสุดทา้ย กดปุ่มสีเขียว เพื่อลงทะเบียน 

 



ภาพท่ี 5 แสดงการยนืยนัในการบนัทึกขอ้มูล 

 
ค าอธิบาย 

1.หากเลือกบนัทึกขอ้มูลและส่งแบบค าขอ ระบบจะท าการส่งแบบค าขอทนัที โดยไม่สามารถ

แกไ้ขขอ้มูลไดอี้ก 

2.หากเลือกบนัทึกขอ้มูล ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลอยา่งเดียว แต่จะยงัไม่ส่งแบบค าขอ 

สามารถตรวจสอบและปรับแกไ้ขขอ้มูลได ้

 

ภาพท่ี 6 แสดงขอ้ความแจง้เตือนหลงัจากบนัทึกขอ้มูล 

 
ค าอธิบาย 

แสดงขอ้ความยนืยนัการส่งแบบค าขอส าเร็จจากระบบ 

 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 7 แสดงสถานะด าเนินการในหนา้หลกั 

 
ค าอธิบาย 

1.เม่ือท าการส่งแบบค าขอแลว้ จะปรากฏสถานะด าเนินการในหนา้หลกั รอผูดู้แลระบบ

ด าเนินการตรวจสอบและท าการอนุมติั 

2.สถานะด าเนินการน้ี ยงัไม่เสร็จ จึงไม่สามารถใชง้านเมนูไหนได ้จนกวา่จะไดรั้บการอนุมติั 

 

ภาพท่ี 8 แสดงหนา้หลกั หลงัจากไดรั้บการอนุมติัการเขา้ใชง้าน 

 
ค าอธิบาย 

เม่ือเขา้สู่ระบบ จะปรากฏหนา้หลกัดงัภาพท่ี 8 สามารถกดปุ่มสีน ้าเงิน Update ขอ้มูล คือ แกไ้ข

ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานบริการพยาบาลและขอ้มูลเจา้หนา้ท่ีได ้



ภาพท่ี 9 แสดงขอ้มูลส่วนตวั 

 
ค าอธิบาย 

สามารถแกไ้ขขอ้มูลเก่ียวกบัสถาบนัได ้จะมีบางส่วนท่ีระบบลอ็คไวไ้ม่ใหแ้กไ้ขขอ้มูล โดย

เคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง(*) หมายถึง ขอ้มูลท่ีส าคญั ไม่สามารถเวน้วา่งได ้จ าเป็นตอ้งระบุ  

 

 



ภาพท่ี 10 แสดงขอ้มูลผูรั้บผิดชอบในการประสานงานกบัศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองฯ 

 
ค าอธิบาย 

สามารถแกไ้ขขอ้มูลผูรั้บผิดชอบได ้จะมีบางส่วนท่ีระบบลอ็คไวไ้ม่ใหแ้กไ้ขขอ้มูล โดย

เคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง(*) หมายถึง ขอ้มูลท่ีส าคญั ไม่สามารถเวน้วา่งได ้จ าเป็นตอ้งระบุ  

 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 11 แสดงภาพการขอรับรองหลกัสูตร/รับรองสถาบนั 

 
ค าอธิบาย 

1.เมนูท่ี 4 ยืน่ขอรับรองหลกัสูตร/รับรองสถาบนั คือ การส่งหลกัฐานการโอนช าระในการยืน่

ขอรับรองหลกัสูตร/รับรองสถาบนั 

2.แนบไฟลห์ลกัฐานสลิปการโอน กรอกรายละเอียดขอ้มูลการโอนช าระต่างๆดงัภาพท่ี 11 

3.กรอกขอ้มูลการออกใบเสร็จใหค้รบถว้น 

4.กดปุ่มสีเขียว ลงทะเบียน เพื่อส่งแบบค าขอรับการเยีย่มส ารวจ 

 

หมายเหตุ : เอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาต่างๆ ติดต่อประสานงานกบัทางเจา้หนา้ท่ี

สภากายภาพบ าบดั 

 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 12 แสดงการยนืยนัในการบนัทึกขอ้มูล 

 
ค าอธิบาย 

1.หากเลือกบนัทึกขอ้มูลและส่งแบบค าขอ ระบบจะท าการส่งแบบค าขอทนัที โดยไม่สามารถ

แกไ้ขขอ้มูลไดอี้ก 

2.หากเลือกบนัทึกขอ้มูล ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลอยา่งเดียว แต่จะยงัไม่ส่งแบบค าขอ 

สามารถตรวจสอบและปรับแกไ้ขขอ้มูลได ้

 

ภาพท่ี 13 แสดงขอ้ความแจง้เตือนหลงัจากบนัทึกขอ้มูล 

 
ค าอธิบาย 

แสดงขอ้ความยนืยนัการส่งแบบค าขอส าเร็จจากระบบ 

 

 

 



ภาพท่ี 14 แสดงสถานะด าเนินการขอรับรองหลกัสูตรกายภาพบ าบดั 

 
ค าอธิบาย 

1.เม่ือท าการส่งแบบค าขอแลว้ จะปรากฏสถานะด าเนินการในหนา้หลกั รอผูดู้แลระบบ

ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการเยี่ยมส ารวจและท าการอนุมติั 

2.ระบบจะส่งอีเมลเพื่อแจง้สถานะด าเนินการในขั้นตอนต่างๆจนเสร็จส้ินกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 15 แสดงหลกัฐานยนืยนัทางอีเมลในการยืน่ขอรับรองหลกัสูตร 

 
 

ภาพท่ี 16 แสดงหลกัฐานยนืยนัทางอีเมลในการอนุมติัขอรับรองหลกัสูตรกายภาพบ าบดั 

 
 

 

 

 



ภาพท่ี 17 แสดงการอนุมติัการรับรองหลกัสูตรกายภาพบ าบดั 

 
ค าอธิบาย 

1.เม่ือไดรั้บการอนุมติัการรับรองหลกัสูตรกายภาพบ าบดัแลว้ จะปรากฏเคร่ืองหมายถูกสีเขียว

และแสดงระยะเวลาวนัท่ีเร่ิมตน้และส้ินสุด 

2.สถานะรับรองเป็นสถาบนัหลกัและสมทบนั้น จะแสดงก็ต่อเม่ือ สถาบนัผูผ้ลิตยืน่ขอการ

รับรองเป็นสถาบนัหลกั/สมทบกบัศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองสภากายภาพบ าบดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 18 แสดงการขอรับรองการเป็นสถาบนัการศึกษาของศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองสภา

กายภาพบ าบดั 

 
ค าอธิบาย 

กรณีพบขอ้ผิดพลาด ส่งอีเมลแจง้เตือนสถานะด าเนินการและแสดงหนา้จอดงัภาพท่ี 18 โดยท า

การกดปุ่มสีแดง แกไ้ข เพื่อไปยงัหนา้บนัทึกขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 19 แสดงขั้นตอนการส่งซ่อมไฟลท่ี์ผิดพลาด 

 
ค าอธิบาย 

1. ดงัภาพท่ี 19 ไฟลห์ลกัฐานการโอนช าระผิดพลาด ระบบจะไม่ใหก้ดปุ่มสีส้ม  

“ส่งเอกสารซ่อม” แกไ้ขโดยการกดค าวา่ “ลบไฟล์” และแนบไฟลพ์ร้อมกบักรอกรายละเอียดให้

ถูกตอ้งใหม่อีกคร้ัง 



ภาพท่ี 20 แสดงการแกไ้ขไฟลเ์อกสารท่ีผิดพลาด 

 
ค าอธิบาย 

1.หากเลือกบนัทึกขอ้มูลและส่งซ่อมไฟลเ์อกสารหลกัฐานการโอนช าระ ระบบจะท าการส่งแบบ

ค าขอทนัที โดยไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลไดอี้ก 

2.หากเลือกบนัทึกขอ้มูล ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลอยา่งเดียว แต่จะยงัไม่ส่งซ่อมแบบค าขอ 

สามารถตรวจสอบและปรับแกไ้ขขอ้มูลได ้

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 21 แสดงสถานะด าเนินการส่งซ่อมเอกสารหลกัฐานการโอนช าระ 

 
ค าอธิบาย 

เม่ือเจา้หนา้ท่ีประจ าสถาบนัส่งซ่อมไฟลท่ี์ผิดพลาด จะแสดงสถานะด าเนินการดงัภาพท่ี 21 

 

ภาพท่ี 22 แสดงสถานะด าเนินการ อนุมติัเอกสารหลกัฐานการโอนช าระ 

 
ค าอธิบาย 

เม่ือผูดู้และระบบท าการอนุมติัแลว้ จะข้ึนสถานะดงัภาพท่ี 22 



ภาพท่ี 23 แสดงสถานะการรับรองสถาบนัการศึกษาฯส าเร็จ 

 
ค าอธิบาย 

1.เม่ือไดรั้บการอนุมติัการการรับรองหลกัสูตรกายภาพบ าบดัและการรับรองสถาบนัการศึกษา

ของศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองสภากายภาพบ าบดัแลว้ จะปรากฏเคร่ืองหมายถูกสีเขียวและแสดง

ระยะเวลาวนัท่ีเร่ิมตน้และส้ินสุด 

2.สถานะรับรองเป็นสถาบนัหลกัและสมทบนั้น จะแสดงก็ต่อเม่ือ สถานบริการพยาบาลยืน่ขอ

การรับรองเป็นสถาบนัหลกั/สมทบกบัศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองสภากายภาพบ าบดั 

 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 24 แสดงการเพิ่มขอ้มูลนกัศึกษาประจ าสถาบนั 

 
ค าอธิบาย 

1.ปุ่มสีเขียว เพิ่ม นศ. ส าหรับเพิ่มนกัศึกษาไดที้ละ 1 คน 

2.ปุ่ มสีเขียว Upload Excel ส าหรับเพิ่มนกัศึกษาจากไฟล ์Excel ไดท่ี้ละหลายคน 

3.ปุ่ มสีฟ้า คือ ปุ่ มท่ี Group นกัศึกษาเพื่อแสดงเป็นประจ าชั้นปี 

4.ปุ่มสีส้ม คือ แกไ้ขขอ้มลูส่วนตวันกัศึกษา 

5.ปุ่ มสีแดง คือ ลบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเลือก 

 

ภาพท่ี 25 แสดงการเพิ่มนกัศึกษาทีละคน 

 
ค าอธิบาย 

1.กรอกขอ้มูลนกัศึกษาดงัภาพท่ีท่ี 25  จะมีบางส่วนท่ีระบบลอ็คไวไ้ม่ใหแ้กไ้ขขอ้มูล โดย

เคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง(*) หมายถึง ขอ้มูลท่ีส าคญั ไม่สามารถเวน้วา่งได ้จ าเป็นตอ้งระบุ  

2.ปุ่มสีเขียว ลงทะเบียน คือ การบนัทึกขอ้มูลนกัศึกษา 



ภาพท่ี 26 แสดงการแนบไฟลน์กัศึกษาเขา้ระบบ 

 
ค าอธิบาย 

1.แสดงตวัอยา่งตาราง File Excel ในการน าเขา้ไฟล ์ File Excel 

2.ปุ่ ม Choose File คือ เลือกไฟลท่ี์ตอ้งการ Upload 

3.ปุ่ ม Upload File คือ บนัทึกขอ้มูลรายช่ือนกัศึกษาจาก File Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 27 แสดงการเพิ่มขอ้มูลอาจารยป์ระจ าสถาบนั 

 
ค าอธิบาย 

1.ท าการเพิ่มขอ้มูลอาจารยป์ระจ าสถาบนั โดยจะมีใหเ้ลือก 3 ระดบั คือ ผูบ้ริหาร(สามารถมีได ้1 

คน) , อ.ประจ าหลกัสูตร , อ.ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

2.กรณีเป็นนกักายภาพบ าบดั สามารถคน้หาช่ือ-สกุลไดโ้ดยการกรอกเลขท่ีใบอนุญาตฯ ก. และ

กดปุ่มสีฟ้า รูปแวน่ขยาย 

3.กรอกขอ้มูลตามช่องต่างๆท่ีปรากฏใหค้รบ จากนั้นกดปุ่มสีฟ้า บนัทึกขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 28 แสดงภาพบุคลากรประจ าภาควิชา 

 
ค าอธิบาย 

หากตอ้งการลบขอ้มูล ให้ท าการกดปุ่มสีแดง รูปถงัขยะ เพื่อลบรายช่ือนั้นออก 

 

ภาพท่ี 29 แสดงผลการคน้หานกักายภาพบ าบดั จากเมนูท่ี 9 ตรวจสอบ PT License 

 
ค าอธิบาย 

สามารถคน้หาโดยการกรอก เลขท่ีใบอนุญาตฯ หรือ ช่ือ หรือ สกุล และกดปุ่มสีเขียว คน้หา 



ภาพท่ี 30 แสดงรายละเอียดของนกักายภาพบ าบดั 

  
ค าอธิบาย 

แสดงรายละเอียด ช่ือ สกุล เลขท่ีใบอนุญาตฯ สถานะของนกักายบ าบดั หากในระบบมีรูป 

Profile ก็จะแสดงรูปนกักายภาพ 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 31 แสดงเมนูท่ี 10 ประวติัการด าเนินการ 

 
ค าอธิบาย 

ในกรณีท่ีสถาบนัผูผ้ลิตน้ี ไดมี้การยืน่ขอรับรองหลกัสูตรกายภาพบ าบดัหรือรับรอง

สถาบนัการศึกษาของศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองสภากายภาพบ าบดั ก็จะแสดงขอ้มูลวนัท่ีด าเนินการ

และวนัท่ีเร่ิม-ส้ินสุด ของการรับรองนั้นๆ 

 

ภาพท่ี 32 แสดงเมนูท่ี 11 เปล่ียนรหสัผา่น 

 
ค าอธิบาย 

1.กรอกรหสัผา่นเก่า ใหถู้กตอ้ง 

2.กรอกรหสัผา่นใหม่และช่องยนืยนัรหสัผา่นใหม่ใหต้รงกนั โดยตอ้งเป็นภาษาองักฤษและ

ตวัเลขเท่านั้น ไม่สามารถใชพ้ยญัชนะไทยได ้และมีจ านวนตวัอกัษรไม่นอ้ยกวา่ 9 ตวั 


