
                  ๑ 

 

  

ภาคผนวก 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการกําหนดและการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 

............................. 
 
กิจกรรมประเภทท่ี  ๑ 
กิจกรรมประเภทเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการด้านกายภาพบําบัดหรือ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีจัดโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ (กิจกรรมชนิดท่ี ๑ - ๗) 
 
บทนิยาม 
 กิจกรรมประเภทที่ ๑ หมายถึง กิจกรรมทางวิชาการที่เพิ่มพูนความรู้หรือทบทวน ความสามารถทาง
วิชาชีพกายภาพบําบัดหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ การเผยแพร่ความรู้ใหม่หรือทบทวนความรู้เดิมให้ทันสมัยและ
เป็นมาตรฐานที่ยอมรับในวงการวิชาชีพกายภาพบําบัด ซึ่งจัดโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ กิจกรรม
ประเภทที่ ๑ จะอยู่ในรูปแบบของโครงการหรือหลักสูตรระยะสั้นไม่เกินสี่สัปดาห์ และต้องมีการระบุสังเขป
สาระ เน้ือหา รูปแบบ การจัดประชุม สถานที่จัด กําหนดการที่แน่นอน กิจกรรมกลุ่มน้ีสามารถแบ่งออกได้เป็น 
๗ ชนิด 
 
ชนิดของกิจกรรมประเภทท่ี ๑  

กิจกรรมชนิดที่  ๑ การประชุมวิชาการประจําปี 
กิจกรรมชนิดที่  ๒ การอบรมฟื้นฟูวิชาการ / การอบรมระยะสั้น 
กิจกรรมชนิดที่  ๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
กิจกรรมชนิดที่  ๔ การสัมมนาทางวิชาการ 
กิจกรรมชนิดที่  ๕ การอภิปรายหมู่ 
กิจกรรมชนิดที่  ๖ การบรรยายชุดวิชาที่จัดข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
กิจกรรมชนิดที่  ๗ การบรรยายพิเศษ 

   
คําจํากัดความของชนิดกิจกรรมประเภทท่ี ๑ 
ชนิดของกิจกรรม คําจํากัดความ 
กิจกรรมชนิดท่ี ๑ 
ชื่อไทย           ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร  
ประจําปี 
ชื่ออังกฤษ     Annual cademic  
                   Meeting 

เป็นกิ จกรรมที่ ต้องจั ดการประชุมเป็นประจํ าทุกป ี 
โดยรูปแบบการประชุมต้องมีการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการร่วมกับการบรรยายหรืออภิปรายหมู่  ทั้ ง น้ี  
เพื่ อทบทวนความรู้ เ ดิ มและ เพิ่ มพู นความรู้ ใหม่แก ่ 
นักกายภาพบําบัด 

กิจกรรมชนิดท่ี ๒ 
ชื่อไทย           การอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ /   
                   การอบรมระยะสั้น 
ชื่ออังกฤษ      Refresh Course          
                   Training / 
    Short Course Training 

เป็นกิจกรรมการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ 
รูปแบบการนําเสนออาจเป็นการบรรยาย สัมมนา และ
อภิปราย เป็นต้น   
 
 



                  ๒ 

 

  

ชนิดของกิจกรรม คําจํากัดความ 
กิจกรรมชนิดท่ี ๓ 
ชื่อไทย           การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ชื่ออังกฤษ      Workshop  Training 

เป็นกิจกรรมที่พัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติ นําเสนอ  
โดยการสอนแสดงฝึ กหั ตถการจากหุ่ นจํ าลองหรื อ
ห้องปฏิบัติการ และการประชุมกลุ่ม / อภิปรายกลุ่มย่อย 
เป็นต้น  

กิจกรรมชนิดท่ี ๔ 
ชื่อไทย           การสัมมนาทางวิชาการ 
ชื่ออังกฤษ       Academic  Seminar 
 

เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ สําหรับนักกายภาพบําบัด
และบุคลากรด้านสุขภาพ โดยมีการ นําเสนอความรู้  
สาขากายภาพบําบัดหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้เข้าร่วม
สัมมนา ผู้นําเสนอเป็นผู้เช่ียวชาญโดยบุคคลเดียวหรือเป็น
กลุ่มผู้เช่ียวชาญและเปิดให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือ
สอบถามได้ผลการประชุมสัมมนาสรุปได้เป็นแนวคิดทาง
กายภาพบําบัดหรือแนวทางปฏิบัติการ 

กิจกรรมชนิดท่ี ๕ 
ชื่อไทย           การอภิปรายหมู่ 
ชื่ออังกฤษ       Panel  Discussion 
 

เ ป็ นกิ จก รรมที่ จั ด ให้ มี ก ารอ ภิปร าย ถึ งปั ญหาทา ง 
กายภาพบําบัดเฉพาะเรื่อง โดยคณะบุคคลผู้เช่ียวชาญทาง
กายภาพบําบัดและผู้เช่ียวชาญต่างสาขาที่เกี่ยวข้องและเปิด
โอกาสให้ที่ประชุมอภิปรายซักถาม 

กิจกรรมชนิดท่ี ๖ 
ชื่อไทย          การบรรยายชุดวิชาท่ีจัด 
                    ขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ชื่ออังกฤษ       Series of Lecture 

เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้สําหรับนักกายภาพบําบัดที่มี
การนําเสนอเน้ือหาที่กําหนดไว้เป็นช่วง ๆ อย่างต่อเน่ือง 
โดยมีวิธีการบรรยายให้ครอบคลุมและเช่ือมโยงเน้ือหา
ทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

กิจกรรมชนิดท่ี ๗ 
ชื่อไทย          การบรรยายพิเศษ 
ชื่ออังกฤษ       Special Lecture 

เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ สํ า ห รั บ  
นักกายภาพบําบัดที่ จัด ข้ึนเป็นกรณีพิ เศษโดยเ ชิญ
ผู้เช่ียวชาญสาขาน้ัน ๆ มาเป็นผู้บรรยาย 

 
นํ้าหนักหน่วยคะแนน 

กําหนดโดยศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง คิดช่ัวโมงเป็นฐาน (Hour–based credit) ให้คิดหน่วยคะแนน 
หน่ึงหน่วยคะแนนต่อหน่ึงช่ัวโมง  

การประชุม  การอบรม การสัมมนา การอภิปรายหมู่ การบรรยาย ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี      
หน่วยคะแนน ให้คิดหน่วยคะแนนหน่ึงหน่วยคะแนนต่อหน่ึงช่ัวโมง แต่รวมแล้วต้องไม่เกินย่ีสิบหน่วยคะแนน
ของคะแนนการต่ออายุใบอนุญาตในแต่ละครั้ง 

สําหรับวิทยากรหรือผู้อภิปรายให้ดูกิจกรรมประเภทที่ ๔ ชนิดที่ ๑๔ 
 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
 ๑.  สถาบันหลักย่ืนแบบ ศ.น.สกภ.๓ (กรณีสถาบันสมทบให้ย่ืนแบบ ศ.น.สกภ.๓ ผ่านสถาบันหลัก    
ที่ตนสังกัด) พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง เพื่อขอรับการพิจารณารับรองกิจกรรม 
ประเภทที่ ๑  



                  ๓ 

 

  

๒. ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง พิจารณาออกใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเน่ืองให้แก่สถาบันหลัก
หรือสถาบันสมทบ  
 ๓. สถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ มีหน้าที่ออกประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองให้แก่                     
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายหลังการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น  
 ๔. สถาบันหลักมีหน้าที่ดําเนินการบันทึกหน่วยคะแนนของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมลงในฐานข้อมูลของ
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในสิบห้าวันนับแต่การจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น ส่วนสถาบันสมทบแจ้งรายช่ือผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมและหน่วยคะแนนที่ได้รับไปยังสถาบันหลักที่ตนสังกัด เพื่อให้สถาบันหลักบันทึกลงในฐานข้อมูลของ
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ทั้งน้ี สถาบันหลักจะต้องบันทึกหน่วยคะแนนให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกิจกรรมชนิดน้ัน ๆ  
 ๕. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบหน่วยคะแนนของตนเองได้จากเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่การจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น ในกรณีที่ตรวจสอบไม่พบหน่วยคะแนนจากการ           
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งน้ัน ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนําประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองไปอ้างอิงกับสถาบัน
ที่จัดการทํากิจกรรมครั้งน้ัน เพื่อบันทึกหน่วยคะแนนต่อไปได้ 

 
ขั้นตอนการลงทะเบียนของกิจกรรมประเภทท่ี ๑ 

สถาบันหลักต้องจัดเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการลงทะเบียน ดังน้ี 
๑. กระดาษรายช่ือประกอบด้วย รายช่ือผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เลขที่ใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพกายภาพบําบัด และลายมือช่ือของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน 
๒. เครื่องอ่านบาร์โค้ด พร้อมคอมพิวเตอร์บันทึกเก็บข้อมูลผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละวัน (แต่ยัง     

ไม่ต้องใส่จํานวนหน่วยคะแนน) 
 
กิจกรรมประเภทท่ี  ๒ 

กิจกรรมประเภทเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการด้าน
กายภาพบําบัดหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีไม่ได้จัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ หรือท่ีจัดขึ้นโดย
สถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ แต่มิได้ขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนกับศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง (กิจกรรม
ชนิดท่ี ๘) 
 
บทนิยาม 

กิจกรรมประเภทที่ ๒ หมายถึง กิจกรรมทางวิชาการที่เพิ่มพูนความรู้หรือทบทวน ความสามารถทาง
วิชาชีพกายภาพบําบัดหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ การเผยแพร่ความรู้ใหม่หรือทบทวนความรู้เดิมให้ทันสมัยและ
เป็นมาตรฐานที่ยอมรับในวงการวิชาชีพกายภาพบําบัด ซึ่งมีรูปแบบ ระยะเวลาและชนิดของกิจกรรม
เช่นเดียวกับกิจกรรมประเภทที่ ๑ ที่ไม่ได้จัดข้ึนโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ หรือที่จัดข้ึนโดยสถาบันหลกั
หรือสถาบันสมทบ แต่มิได้ขอข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนกับศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง  

 
นํ้าหนักหน่วยคะแนน 

กําหนดโดยศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง คิดช่ัวโมงเป็นฐาน (Hour–based credit) ให้คิดหน่วยคะแนน 
หน่ึงหน่วยคะแนนต่อหน่ึงช่ัวโมง  



                  ๔ 

 

  

การประชุม การอบรม การสัมมนา การอภิปรายหมู่ การบรรยาย ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี             
หน่วยคะแนน ให้คิดหน่วยคะแนนหน่ึงหน่วยคะแนนต่อหน่ึงช่ัวโมง แต่รวมแล้วต้องไม่เกินย่ีสิบหน่วยคะแนน
ของคะแนนการต่ออายุใบอนุญาตในแต่ละครั้ง 

สําหรับการรับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนประเภทน้ี ให้มีผลเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบดัรายที่ย่ืนขอให้รับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนเท่าน้ัน 

 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
 ๑. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ย่ืนแบบ ศ.น.สกภ.๔ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง
ภายในสามสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมประเภทที่ ๒ พร้อมแนบหลักฐาน  ดังน้ี 
  ๑.๑   เอกสารแสดงการอนุมัติให้จัดกิจกรรม  
  ๑.๒  โครงการประชุม หรือการอบรม หรือการสัมมนา หรือการอภิปรายหมู่ หรือการบรรยาย             
ซึ่งประกอบด้วย ช่ือกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินการ
ประชุม รายช่ือและประวัติโดยย่อของวิทยากรหรือผู้อภิปราย กําหนดการกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายและจํานวน 
งบประมาณ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการประเมินการดําเนินกิจกรรมและเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 

 ๑.๓   ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๑.๔   สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน (กรณีที่มีค่าลงทะเบียน) 

 ๑.๕  เอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกิจกรรม             
ชนิดน้ัน ๆ  
    ๑.๖   เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองกําหนด 

 กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

๒. ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาชนิดกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการ
พิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จากเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันหลังจากการย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

 
กิจกรรมประเภทท่ี ๓ 
กิจกรรมประเภทเพ่ิมพูนความรู้ โดยศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์
การศึกษาต่อเน่ือง (กิจกรรมชนิดท่ี ๙ - ๑๐) 
 
บทนิยาม 

กิจกรรมประเภทที่ ๓ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ส่วนบุคคล โดยศึกษาหรือเรียนรู้
ด้วยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 

 
ชนิดของกิจกรรมประเภทท่ี ๓ 

กิจกรรมชนิดที่ ๙  การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กิจกรรมชนิดที่ ๑๐  การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อสําเร็จรูป  

 
 



                  ๕ 

 

  

คําจํากัดความของชนิดกิจกรรมประเภทท่ี ๓ 
 
ชนิดของกิจกรรม คําจํากัดความ 
กิจกรรมชนิดท่ี ๙ 
ชื่อไทย         การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์  
                   ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ชื่ออังกฤษ       Interactive Learning   
                   Through Information   
                   Technology 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล เพื่ อ เพิ่ มพูนความรู้ และ
ประเมินผลการเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อการศึกษา
ต่อเน่ืองผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นComputer – 
Assisted Instruction (CAI), Internet Continuing 
Physical Therapy Education (internet CPTE) ซึ่งช่วย
นําผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของการศึกษาในเรื่องน้ัน ๆ และ
สามารถข้ึนทะเบียนได้ทาง Internet ที่เช่ือมไปยังบัญชี
สะสมหน่วยคะแนน (Account) ของผู้เรียน 

กิจกรรมชนิดท่ี ๑๐ 
ชื่อไทย        การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อ 
                   สําเร็จรูป  
ชื่ออังกฤษ     Self Study through  
                   Instructional Media 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู้โดยการศึกษา
ทบทวนเอกสารหรือวารสารหรือสื่อการสอนอื่น ๆ ที่ผลิต
หรือรับรองโดยศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ได้แก่ บทความ
วิชาการ  เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ แบบศึกษา
ต่อเน่ืองทางไปรษณีย์ ทั้งน้ี ต้องมีการประเมินผลการเรยีนรู้
ด้วยการตอบแบบทดสอบ 

 

นํ้าหนักหน่วยคะแนน 
กําหนดโดยศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตอบแบบทดสอบให้ถูกทุกข้อ            

โดยบทความหน่ึงเรื่องจะมีเน้ือหาพร้อมแบบทดสอบที่มีคําถามจํานวนไม่ตํ่ากว่าห้าข้อ คิดเท่ากับหน่ึงหน่วย
คะแนน ในกรณีที่เน้ือหาพร้อมแบบทดสอบที่มีคําถามจํานวนไม่ตํ่ากว่าสิบข้อ คิดเท่ากับสองหน่วยคะแนน          
แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสิบหน่วยคะแนนของคะแนนการต่ออายุใบอนุญาตในแต่ละครั้ง 

 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
 กรณีการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 
๒. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องตอบแบบทดสอบทุกข้อและส่งคําตอบผ่านเว็บไซต์ศูนย์การศึกษา

ต่อเน่ือง  
  ๓. ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองตรวจคําตอบ และบันทึกหน่วยคะแนนให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๔. คะแนนจะปรากฏในบัญชีสะสมหน่วยคะแนน (Account) ส่วนตัวของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันทดสอบ 

 
  กรณีการศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อสําเร็จรูป 
  ๑. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมซื้อแบบทดสอบทางไปรษณีย์จากศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง  

๒. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบทดสอบทุกข้อและส่งกระดาษคําตอบทางไปรษณีย์ให้แก่               
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง  
 ๓. ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองตรวจคําตอบ และบันทึกหน่วยคะแนนให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 



                  ๖ 

 

  

 ๔. คะแนนจะปรากฏในบัญชีสะสมหน่วยคะแนน (Account) ส่วนตัวของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับกระดาษคําตอบ 

 
กิจกรรมประเภทท่ี ๔ 
กิจกรรมประเภทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัด (กิจกรรมชนิด             
ท่ี ๑๑ - ๒๕) 
 
บทนิยาม 

กิจกรรมประเภทที่ ๔ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ เกี่ยวกับงานสอน งานบริการ หรืองานวิจัยทางกายภาพบําบัด และเป็น
กิจกรรมที่ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดดําเนินการโดยไม่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันการสอน
และฝึกอบรมหรือองค์กรวิชาชีพ 
 
ชนิดของกิจกรรมประเภทท่ี   ๔ 

กิจกรรมชนิดที่ ๑๑ การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบั ติงานทางคลินิกของนักศึกษา
กายภาพบําบัดในหลักสูตรกายภาพบําบัด  

กิจกรรมชนิดที่ ๑๒ การสร้างสื่อการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบ  
กิจกรรมชนิดที่ ๑๓ การแต่งหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 
กิจกรรมชนิดที่ ๑๔ การเป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายในเน้ือหาวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 

(กิจกรรมประเภทที่ ๑ หรือ ๒) 
กิจกรรมชนิดที่ ๑๕ การสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 
กิจกรรมชนิดที่ ๑๖ การสร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 
กิจกรรมชนิดที่ ๑๗ การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและสุขภาพ 
กิจกรรมชนิดที่ ๑๘ นวัตกรรมทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและสุขภาพ 
กิจกรรมชนิดที่ ๑๙ การตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในวารสารวิชาการ 
กิจกรรมชนิดที่ ๒๐ การเสนอผลงานทางวิชาการ 
กิจกรรมชนิดที่ ๒๑ การทบทวนและกลั่นกรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 
กิจกรรมชนิดที่ ๒๒ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 
กิจกรรมชนิดที่ ๒๓ การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย 
กิจกรรมชนิดที่ ๒๔ การอ่านผลงานเพื่อประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
กิจกรรมชนิดที่ ๒๕ การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

  
กิจกรรมชนิดท่ี ๑๑ ชื่อไทย การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษา

กายภาพบําบัดในหลักสูตรกายภาพบําบัด  
ชื่ออังกฤษ   Clinical Instructor (CI) of Physical Therapy Education 

 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๑๑  

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดซึ่งไม่ใช่อาจารย์ผู้สอนประจําใน
หลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่ส่งนักศึกษากายภาพบําบัดไปฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ทั้งน้ี ต้องมีคุณสมบัติ



                  ๗ 

 

  

ตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด และได้รับการแต่งต้ังเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกของนักศึกษากายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาที่สภากายภาพบําบัดรับรอง  
 
นํ้าหนักหน่วยคะแนน 

ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้หน่วยคะแนนตามจํานวนช่ัวโมงที่ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
กายภาพบําบัด คิดหกสิบช่ัวโมงเท่ากับหน่ึงหน่วยคะแนน โดยการคิดนํ้าหนักหน่วยคะแนน จะคิดเฉลี่ยตาม
ระยะเวลาที่ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานจริง  
 
เง่ือนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 

๑. อัตราส่วนจํานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม (อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก) ต่อจํานวน
นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติต้องไม่เกินหน่ึงต่อสอง หากเกินอัตราส่วนน้ีศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง จะไม่คิดหน่วย             
คะแนนให้ 

๒. หากจํานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม (อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก) มากกว่าจํานวน
นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติ ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะคิดนํ้าหนักหน่วยคะแนนเฉลี่ยตามสัดส่วนของผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรม (อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก) 
 
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
 ๑.   สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภากายภาพบําบัด ต้องส่งคําสั่งแต่งต้ังและหลักฐาน 
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษา
กายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาแห่งน้ัน เพื่อขอข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 
ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบําบัด ทั้งน้ี ไม่ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมในการขอรับรองกิจกรรมและหน่วยคะแนน 

๒. ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว 
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓. สถาบันการศึกษาและผู้ที่เข้ารว่มกิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของ
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
 
กิจกรรมชนิดท่ี ๑๒ ชื่อไทย   การสร้างสื่อการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบ  

ชื่ออังกฤษ     Creating Learning Media  and Examination 
 

 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๑๒ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบตามกิจกรรม          
ชนิดที่ ๙ และกิจกรรมชนิดที่ ๑๐ ให้กับศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง  

 
นํ้าหนักหน่วยคะแนน 
 เน้ือหาการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าห้าหน้าพร้อมแบบทดสอบจํานวนสามชุด ๆ ละห้าข้อ เรื่องละห้าหน่วย
คะแนน 
 
 



                  ๘ 

 

  

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
ผู้ผลิตสื่อพร้อมแบบทดสอบ สามารถเก็บหน่วยคะแนนได้โดยศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะรับผิดชอบ

บันทึกคะแนนให้ผู้ผลิตสื่อ ทั้งน้ี ไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมในการขอรับรองกิจกรรมและหน่วยคะแนน 
 

กิจกรรมชนิดท่ี ๑๓ ชื่อไทย   การแต่งหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ชื่ออังกฤษ     Writing Physical Therapy Book or Text Book 
 

 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๑๓ 
 เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม ที่แต่งและตีพิมพ์หนังสือหรือตําราทางวิชาชีพกายภาพบําบัด                
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองสภากายภาพบําบัดแต่งต้ัง              
โดยความเห็นชอบของสภากายภาพบําบัด โดยหนังสือหรือตํารา อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ      
ไม่น้อยกว่าห้าสิบหน้า (ขนาด A ๔) 
 
หมายเหตุ  
 หนังสือ หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงข้ึนโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะ
ของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชาน้ัน ๆ และ/หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวเน่ือง มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงในเชิงเน้ือหาและครอบคลุม โดยไม่จําเป็นต้องสอดคล้องหรือ
เป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือรายวิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตร และไม่จําเป็นต้องนําไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิชาใดวิชาหน่ึง ทั้งน้ี เน้ือหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่
จัดพิมพ์ 
 ตํารา หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงข้ึนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเน้ือหาสาระของวิชาหรือ
เป็นส่วนหน่ึงของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชา                     
ระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เน้ือหาสาระของตํารา ต้องมีความทันสมัย  
เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอย่ืนเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ ทั้งน้ี ผู้ขอจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้
ตําราเล่มที่เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการด้วย ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ตํารา” อาจได้รับการพัฒนาข้ึนจาก
เอกสารคําสอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ เรียนในวิชาน้ัน                   
แต่สามารถอ่านและทําความเข้าใจในสาระของตําราน้ันด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชาน้ัน 
  
นํ้าหนักหน่วยคะแนน 

๑. หนังสือหรือตําราภาษาต่างประเทศ 
  ผู้แต่งช่ือแรก   เรื่อง / บท / ฉบับละยี่สิบหน่วยคะแนน 
  ผู้แต่งช่ืออื่น    เรื่อง / บท / ฉบับละสบิหน่วยคะแนน 
๒. หนังสือหรือตําราภาษาไทย 
  ผู้แต่งช่ือแรก    เรื่อง / บท / ฉบับละสิบหน่วยคะแนน 
  ผู้แต่งช่ืออื่น    เรื่อง / บท / ฉบับละห้าหน่วยคะแนน 
 
 
 
 



                  ๙ 

 

  

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑. ผู้แต่งหนังสือย่ืนแบบ ศ.น.สกภ ๔ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมและแนบหนังสือที่แต่งข้ึน จํานวน           

สองชุด เพื่อขอข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง กรณีหนังสือได้ผ่านการรับรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้แนบหลักฐานการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. ผู้แต่งตําราย่ืนแบบ ศ.น.สกภ ๔ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมและแนบตําราที่แต่งข้ึน จํานวนสองชุด
รวมถึงใบรับรองการยอมรับจากสถาบันที่ตนสังกัด เพื่อขอข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 
กรณีตําราได้ผ่านการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้แนบหลักฐานการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

๓. ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและ
กําหนดหน่วยคะแนน 

๔. เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
๕. ผู้แต่งหนังสือหรือตําราสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา

ต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
 

กิจกรรมชนิดท่ี ๑๔ ชื่อไทย  การเป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายในเน้ือหาทางวิชาชีพหรือวิชาการด้าน   
                 วิชาชีพกายภาพบําบัด      
ชื่ออังกฤษ    Speaker or Panelist in Physical Therapy 
 

 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๑๔ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรหรือผู้อภิปราย เพื่อบรรยาย อภิปราย หรือ              
ฝึกปฏิบัติในเน้ือหาวิชาการทางวิชาชีพหรือวิชาการด้านกายภาพบําบัดในกิจกรรมประเภทที่ ๑ (กิจกรรมชนิด  
ที่ ๑ - ๗) ซึ่งจัดโดยสถาบันหลัก สถาบันสมทบ หรือในกิจกรรมประเภทที่ ๒  
 
นํ้าหนักหน่วยคะแนน  
 วิทยากรหลัก  ช่ัวโมงละสามหน่วยคะแนน  
 ผู้อภิปรายหรือผู้ดําเนินการอภิปราย ช่ัวโมงละสาม หน่วยคะแนน  
   (คิดนํ้าหนักหน่วยคะแนนตามสัดส่วนเวลาที่อภิปรายจริง) 
 ผู้ช่วยวิทยากรควบคุมการฝึกปฏิบัติ ช่ัวโมงละหน่ึงหน่วยคะแนน 
 
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
 ๑. ผู้เป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายย่ืนแบบ ศ.น.สกภ.๔ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ือง ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และแนบหลักฐาน ดังน้ี 
  ๑.๑ เอกสารแสดงแสดงการอนุมัติให้จัดกิจกรรม  
  ๑.๒ โครงการประชุม หรือการอบรม หรือการสัมมนา หรือการอภิปรายหมู่ หรือการบรรยาย 
ซึ่งประกอบด้วย ช่ือกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินการ
ประชุม รายช่ือและประวัติโดยย่อของวิทยากรหรือผู้อภิปราย กําหนดการกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายและจํานวน 
งบประมาณ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การประเมินการดําเนินกิจกรรมและเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 

 ๑.๓ หลักฐานการเชิญเป็นวิทยากรหรือผู้อภิปราย 
 ๑.๔  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองกําหนด  



                  ๑๐ 

 

  

 กรณีเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนน จะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

๒. ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาหลักสูตรและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการ
พิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓. ผู้ เป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จากเว็บไซต์ของ                   
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันหลังจากการย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

 
กิจกรรมชนิดท่ี ๑๕ ชื่อไทย   การสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาชีพ      

                กายภาพบําบัด 
ชื่ออังกฤษ  Creating System or Activities of Physical Therapy 
                Providers 
 

 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๑๕ 

เป็นกิจกรรมกลุ่มหรือเฉพาะบุคคล ที่สร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับการบริการโดยใช้ความคิดหรือวิธีการปฏิบัติใหม่ เช่น การสร้างระบบ
บริการกายภาพบําบัดสําหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบําบัดแบบผู้ป่วยนอก การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน          
ด้วยวิธีการทางกายภาพบําบัด เป็นต้น 
 
นํ้าหนักหน่วยคะแนน 

ผู้สร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรม  กิจกรรมละห้าหน่วยคะแนน 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรม  กิจกรรมละสองหน่วยคะแนน   

 
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
 ๑.   ผู้สร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรม ย่ืนแบบ ศ.น.สกภ ๔ 
พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และแนบ
หลักฐาน ดังน้ี 
  ๑.๑ โครงการที่แสดงถึงความคิด หรือวิธีการปฏิบัติใหม่ 

 ๑.๒ ผลการดําเนินงาน พร้อมคํารับรองจากผู้บังคับบัญชา  
 ๒. ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว 
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
 ๓. ผู้สร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรม สามารถตรวจสอบ
คะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง
ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
 
 
 
 



                  ๑๑ 

 

  

กิจกรรมชนิดท่ี ๑๖ ชื่อไทย การสร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ชื่ออังกฤษ Developing Clinical Physical Therapy Practice Guideline   

 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๑๖ 

เป็นกิจกรรมกลุ่ม เพื่อพัฒนางานบริการทางกายภาพบําบัดและสุขภาพโดยสร้างหรือพัฒนา              
แนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกที่เฉพาะกับปัญหาสุขภาพกายภาพบําบัดหรือกลุ่มอาการให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและศักยภาพของสถานพยาบาลน้ัน ๆ 
 
นํ้าหนักหน่วยคะแนน 

ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างหรือพัฒนา เรื่องละสองหน่วยคะแนนต่อคน 
 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
 ๑.   ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างหรือพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานทางคลินิก ย่ืนแบบ ศ.น.สกภ ๔             
พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และแนบ
หลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการสร้างหรือพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อขอข้ึนทะเบียนหน่วย
คะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง  

๒. ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว 
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสรา้งหรือพฒันาแนวทางปฏิบัติงานทางคลินิก สามารถตรวจสอบคะแนนของ
ตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับ
เอกสารหลักฐานครบถ้วน 
 
กิจกรรมชนิดท่ี ๑๗ ชื่อไทย          การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและสุขภาพ 

ชื่ออังกฤษ      Physical Therapy and Health Knowledge Transfer 

 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๑๗ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกิจกรรมกลุ่ม ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและ
สุขภาพแก่บุคลากรสุขภาพและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นงานที่นอกเหนือจากหน้าที่ประจํา 
 
นํ้าหนักหน่วยคะแนน 

ผู้ถ่ายทอดความรู้     ช่ัวโมงละหน่ึงหน่วยคะแนน 
 

เง่ือนไขการกําหนดหน่วยคะแนน 
๑. เรื่องละไม่เกินสี่หน่วยคะแนน 
๒. การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของเน้ือหาองค์ความรู้ที่ถ่ายทอด 
๓.  การถ่ายทอดความรู้จํานวนหน่ึงเรื่อง สามารถข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนเพียงหน่ึงครั้งเท่าน้ัน   

 



                  ๑๒ 

 

  

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
 ๑.   ผู้ถ่ายทอดความรู้ ย่ืนแบบ ศ.น.สกภ ๔ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 
ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และแนบหลักฐาน ดังน้ี 
  ๑.๑ เน้ือหาการบรรยาย 

 ๑.๒ หลักฐานแสดงการถ่ายทอดความรู้ เช่น หนังสือรับรองจากผู้เกี่ยวข้อง ภาพจัดกิจกรรม
เป็นต้น 
 ๒. ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว 
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
 ๓. ผู้ถ่ายทอดความรู้ สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
 
กิจกรรมชนิดท่ี ๑๘ ชื่อไทย นวัตกรรมทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและสุขภาพ 

ชื่ออังกฤษ   Innovation in Physical Therapy and Health 

 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๑๘ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม ที่มีการคิดค้น ประดิษฐ์เครื่องมือ วิธีกายภาพบําบัด ซึ่งได้รับการ
ทดลอง พิสูจน์ และพัฒนาเป็นข้ันตอน จนเช่ือถือได้ว่าให้ผลที่ดีกว่าเดิมสามารถนํามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
แนวทางปฏิบัติทางกายภาพบําบัด เพื่อเผยแพร่ให้กับนักกายภาพบําบัดทั่วไป นําไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์
ทางวิชาชีพกายภาพบําบัดหรือสุขภาพ 
 
นํ้าหนักหน่วยคะแนน 

ผู้ผลิตหลัก เรื่องหรือช้ินงานละสิบหน่วยคะแนน 
ผู้ร่วมผลิต เรื่องหรือช้ินงานละห้าหน่วยคะแนน 

 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
 ๑.   ผู้ผลิตหรือผู้ร่วมผลิต ย่ืนแบบ ศ.น.สกภ ๔ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 
ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม และแนบหลักฐาน ดังน้ี 
  ๑.๑ รายละเอียดของนวัตกรรม 

 ๑.๒ หลักฐานที่แสดงถึงการทดลอง พิสูจน์ และพัฒนาเป็นข้ันตอน จนเช่ือถือได้ว่าให้ผลที่ดี 
กว่าเดิมและสามารถนํามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติทางกายภาพบําบัด 
 ๒. ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว 
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
 ๓. ผู้ผลิตหรือผู้ร่วมผลิต สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
 
 
 



                  ๑๓ 

 

  

กิจกรรมชนิดท่ี  ๑๙ ชื่อไทย    การตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในวารสารวิชาการ 
ชื่ออังกฤษ   Publishing of Physical Therapy Articles in Academic Journal 

 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๑๙ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่เป็นเจ้าของผลงานวิชาการหรืองานวิจัย ซึ่งได้รับการ
พิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีรายช่ือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือฐานข้อมูลอื่นที่
สากลยอมรับ หรือวารสารวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
หมายเหตุ 

๑. ผลงานวิชาการ หมายถึง บทความวิชาการและบทความวิจัย 
๒. บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการ ซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือ

วิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งน้ี มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ 
ในประเด็นน้ันได้ อาจเป็นการนําความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียง เพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน 

๓. บทความวิจัย หมายถึง บทความที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยน้ัน ให้มี               
ความกระชับและสั้น สําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 
 
นํ้าหนักหน่วยคะแนน 

๑. การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีรายช่ือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือฐานข้อมูล
อื่นที่สากลยอมรับ 

 ผู้เขียนช่ือแรกหรือผู้รับผิดชอบบทความ เรื่องละสิบหน่วยคะแนน 
 ผู้เขียนช่ืออื่น  เรื่องละห้าหน่วยคะแนน 
๒. การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่นที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
 ผู้เขียนช่ือแรกหรือผู้รับผิดชอบบทความ เรื่องละห้าหน่วยคะแนน 
 ผู้เขียนช่ืออื่น  เรื่องละสามหน่วยคะแนน 

 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 

๑. ผู้เขียนบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยย่ืนแบบ ศ.น.สกภ.๔ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อ            
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม และแนบสําเนาบทความที่ได้รับการ
พิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 

๒. ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองพิจารณาบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยและกําหนดหน่วยคะแนน                
เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามนํ้าหนักหน่วยคะแนน 

๓. ผู้เขียนบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของ
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
 
 

 



                  ๑๔ 

 

  

กิจกรรมชนิดท่ี ๒๐ ชื่อไทย      การเสนอผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 
ชื่ออังกฤษ  Academic Presentation in Physical Therapy 

 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี  ๒๐ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม โดยการนําเสนอผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในที่
ประชุมวิชาการประจําปีของสถาบันการศึกษาหรือองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ รูปแบบการนําเสนอ เช่น แบบปากเปล่า แบบโปสเตอร์ แบบวีดีทัศน์ เป็นต้น 
 
นํ้าหนักหน่วยคะแนน 

๑. ผู้นําเสนอผลงาน เรื่องละห้าหน่วยคะแนน 
๒. ผู้ร่วมผลงาน เรื่องละสองหน่วยคะแนน 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
 ๑.   ผู้นําเสนอผลงานย่ืนแบบ ศ.น.สกภ.๔ และชําระค่าธรรมเนียม พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อ             
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และแนบหลักฐาน  ดังน้ี 
  ๑.๑ หลักฐานการรับรองการเสนอผลงานวิชาการ 
  ๑.๒ ประกาศนียบัตรการนําเสนอผลงานต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง  

๒. ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและกําหนด
หน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
 ๓. ผู้เสนอผลงานสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

  
กิจกรรมชนิดท่ี ๒๑ ชื่อไทย         การทบทวนและกลั่นกรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 

ชื่ออังกฤษ     Manuscript Review of Physical Therapy Article 

 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี  ๒๑ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการหรือผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนและกลั่นกรอง
ผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัด เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือการนําเสนอผลงาน
วิชาการ 

 
นํ้าหนักหน่วยคะแนน 

ผู้ทบทวนและกลั่นกรอง  บทความละสามหน่วยคะแนน 
 
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน  
 ๑.   ผู้ทบทวนและกลั่นกรองย่ืนแบบ ศ.น.สกภ ๔ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 
ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และแนบหนังสือรับรองการเป็นผู้ทบทวนและกลั่นกรองจาก
บรรณาธิการหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง  

๒. ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและกําหนด
หน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 



                  ๑๕ 

 

  

๓. ผู้ทบทวนและกลั่นกรองสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
 
หมายเหตุ 
 บรรณาธิการท่ีทําหน้าที่เสมือนผู้ทบทวนและกลั่นกรองให้ดําเนินการเช่นเดียวกับผู้ทบทวนและ
กลั่นกรอง 
 
กิจกรรมชนิดท่ี ๒๒ ชื่อไทย        การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 

ชื่ออังกฤษ   Verification of Physical Therapy Research Instrument 
 

 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี  ๒๒ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งต้ังให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบําบัด ทั้งที่เป็นงานวิจัยของนักกายภาพบําบัดและนักศึกษากายภาพบําบัด 
ซึ่งเป็นงานที่นอกเหนือจากหน้าที่ประจํา 
 
นํ้าหนักหน่วยคะแนน 

ผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย    เรื่องละสองหน่วยคะแนน 
  

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
 ๑.   ผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบําบัดย่ืนแบบ ศ.น.สกภ ๔ พร้อมชําระ
ค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และแนบหลักฐาน
การได้รับเชิญเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบําบัด เพื่อขอข้ึนทะเบียนหน่วย
คะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง  

๒. ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว 
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓. ผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยทางกายภาพบําบัดสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้        
ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสาร
หลักฐานครบถ้วน 

  
กิจกรรมชนิดท่ี ๒๓ ชื่อไทย       การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย 

ชื่ออังกฤษ   Review of Research Proposal  

 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๓ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งต้ังให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการทบทวนและ
กลั่นกรองเน้ือหาในโครงร่างงานวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบําบัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ (Scientific 
reviews) หรือจริยธรรมการวิจัย (Ethical reviews) ซึ่งเป็นงานที่นอกเหนือจากหน้าที่ประจาํ โดยโครงร่างวิจัย
ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 



                  ๑๖ 

 

  

นํ้าหนักหน่วยคะแนน 
ผู้กลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย  เรื่องละสามหน่วยคะแนน 

 
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
 ๑.   ผู้กลั่นกรองโครงร่างงานวิจัยย่ืนแบบ ศ.น.สกภ ๔ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ือง ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และแนบหลักฐานการรับเชิญเป็นผู้กลั่นกรองโครง
ร่างวิจัยทางกายภาพบําบัด เพื่อขอข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง  

๒. ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว 
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓. ผู้กลั่นกรองโครงร่างงานวิจัยสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของ                     
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

 
กิจกรรมชนิดท่ี ๒๔ ชื่อไทย        การอ่านผลงานเพ่ือประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

ชื่ออังกฤษ   Peer Review for Academic Position Appraisal 
 

 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๔ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงานวิชาการทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัด เพื่อพิจารณากําหนดประเมินตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งครอบคลุมการประเมินตําแหน่งวิชาการ
ทุกระดับและทุกสังกัด 

 
นํ้าหนักหน่วยคะแนน 

ผู้ประเมินผลงานวิชาการ    รายละห้าหน่วยคะแนน 
 
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
 ๑.   ผู้ประเมินผลงานวิชาการย่ืนแบบ ศ.น.สกภ ๔ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ือง ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และแนบหลักฐานการได้รับเชิญเป็นผู้อ่านผลงาน
วิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัด เพื่อพิจารณากําหนดประเมนิตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อขอข้ึนทะเบียนหน่วย
คะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง  

๒. ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว 
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓. ผู้ประเมินผลงานวิชาการสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

 
 
 
 

 



                  ๑๗ 

 

  

กิจกรรมชนิดท่ี ๒๕ ชื่อไทย        การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบป้องกัน  
                  วิทยานิพนธ์                 
ชื่ออังกฤษ      External Committee for Thesis Examination 
 

 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๕ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ที่ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบําบัด หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองจากสภาสถาบันที่จัดการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ถ้ามี) 

 
นํ้าหนักหน่วยคะแนน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องละสามหน่วยคะแนน 
 
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
 ๑.   ผู้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิย่ืนแบบ ศ.น.สกภ ๔ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ือง ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และแนบหลักฐานการได้รับเชิญเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง  

๒. ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว 
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๓. ผู้ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของ                   
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
 
กิจกรรมประเภทท่ี ๕ 
กิจกรรมประเภทเพ่ิมพูนความรู้ โดยศึกษาในระบบหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา 
(กิจกรรมชนิดท่ี ๒๖ - ๒๗) 
 
บทนิยาม 

กิจกรรมประเภทที่ ๕ หมายถึง กิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ ศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอน               
สาขากายภาพบําบัด หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบาํบัด โดยหลักสูตรต้องได้รับการรับรองจากสภาสถาบันที่จัดการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  

 
ชนิดของกิจกรรมประเภทท่ี ๕ 

กิจกรรมชนิดที่  ๒๖  การศึกษาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
กิจกรรมชนิดที่  ๒๗  การศึกษาหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 
 
 
 
 
 



                  ๑๘ 

 

  

กิจกรรมชนิดท่ี ๒๖ ชื่อไทย การศึกษาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ชื่ออังกฤษ Graduate Study  
 

 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๖ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ซึ่งสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสาขากายภาพบําบัด ระดับปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือกําลังศึกษาในหลักสูตรสาขากายภาพบําบัด ระดับ
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือหลักสูตรสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่ได้ศึกษาไปแล้วไม่น้อย
กว่าหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  

สําหรับกรณีหลกัสตูรสาขากายภาพบําบัด ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับ
การรับรองจากสภาสถาบันที่จดัการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และต้องดําเนินการโดย
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภากายภาพบําบัด 

ส่วนกรณีหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก    
สภาสถาบันที่จัดการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 
นํ้าหนักหน่วยคะแนน 

๑. หลักสูตรสาขากายภาพบําบัด   หลักสูตรละห้าสิบหน่วยคะแนน 
๒. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   หลักสูตรละย่ีสิบหน่วยคะแนน 
๓. หลักสูตรสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  หลักสูตรละสิบหน่วยคะแนน 
 การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 
๑. กรณีผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ 
  ๑.๑ สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นสถาบันหลักย่ืนแบบ ศ.น.สกภ.๓ (กรณีสถาบันสมทบย่ืนแบบ 

ศ.น.สกภ.๓ ผ่านสถาบันหลักที่ตนสังกัด) และชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง พร้อมแนบหลักฐาน 
ดังน้ี 

 ๑.๑.๑ หลักสูตรที่มีรายละเอียดตามเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๑.๑.๒ หลักฐานการอนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบันที่จัดหลักสูตร 
 ๑.๑.๓ หลักฐานการรับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๑.๑.๔ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองกําหนด 
กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนจะต้องส่งเอกสารหลักฐาน

เพิ่มเติมให้ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 
๑.๒ ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองพิจารณาออกใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเน่ืองให้แก่

สถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ  
๑.๓ สถาบันหลักมีหน้าที่ดําเนินการบันทึกหน่วยคะแนนของผู้เข้าศึกษาลงในฐานข้อมูลของ

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ส่วนสถาบันสมทบแจ้งรายช่ือผู้เข้าศึกษาและหน่วยคะแนนที่ได้รับไปยังสถาบันหลัก            
ที่ตนสังกัด เพื่อให้สถาบันหลักบันทึกลงในฐานข้อมูลของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง  



                  ๑๙ 

 

  

๑.๔ ผู้เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบหน่วยคะแนนของตนเองได้จากเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่สถาบันหลักดําเนินการบันทึกหน่วยคะแนนลงในฐานข้อมูลของศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ือง ในกรณีที่ตรวจสอบไม่พบหน่วยคะแนนจากการทํากิจกรรมครั้งน้ัน ผู้เข้าศึกษามีหน้าที่ประสานงานกับ
สถาบันการศึกษาที่จัดการทํากิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อบันทึกหน่วยคะแนนต่อไป 

๒. กรณีผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันการศึกษาซึ่งมิได้เป็นสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ 
  ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาย่ืนแบบ ศ.น.สกภ.๔ และชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง พร้อม
แนบหลักฐาน ดังน้ี 

 ๒.๑.๑ หลักสูตรที่มีรายละเอียดตามเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๒.๑.๒ หลักฐานการอนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบันที่จัดหลักสูตร 
 ๒.๑.๓ หลักฐานการรับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๒.๑.๔   หลักฐานการเข้าศึกษาต่อ 
 ๒.๑.๕   รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

๒.๑.๖ ใบประมวลผลการศึกษา หรือ Transcript  
๒.๑.๗ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองกําหนด 

กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนจะต้องส่งเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

๒.๒ ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการ
พิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 

๒.๓ ผู้เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลกัฐานครบถ้วน 
  
หมายเหตุ 

๑. กรณีศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่หลักสูตรไม่ได้รับการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) ผู้ย่ืนขอหน่วยคะแนนต้องดําเนินการ                
ขอรับรองสถาบันการศึกษาและรับรองหลักสูตรจากสภากายภาพบําบัดก่อน 

๒. การศึกษาหน่ึงหลักสูตรสามารถข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนได้เพียงหน่ึงครั้งเท่าน้ัน 
 
กิจกรรมชนิดท่ี ๒๗ ชื่อไทย การศึกษาหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 

ชื่ออังกฤษ Physical Therapy Intensive Training Program 

 
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดท่ี ๒๗ 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลซึ่งสําเร็จการศึกษา และได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้
ความชํานาญเฉพาะทาง หรือบุคคลที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมความรู้ความชํานาญเฉพาะทางกายภาพบําบัด 
หรือบุคคลซึ่งสําเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรในหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพกายภาพบําบัดที่มี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าสี่สัปดาห์ หรือบุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าสิบช่ัวโมงในหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพกายภาพบําบัดที่มีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่าสี่สัปดาห์ โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาบันที่จัดการศึกษาและ



                  ๒๐ 

 

  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และต้องดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก             
สภากายภาพบําบัด 

 
นํ้าหนักหน่วยคะแนน  

ผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้ความชํานาญเฉพาะทางหรือผู้ที่
อยู่ระหว่างการฝึกอบรมความรู้ความชํานาญเฉพาะทางกายภาพบําบัด หรือผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับ
ประกาศนียบตัรในหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพกายภาพบําบัดที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าสี่สัปดาห์ 
หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพกายภาพบําบัดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าสิบช่ัวโมง              
ในหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพกายภาพบําบัดที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าสี่สัปดาห์ จะได้รับ                
หน่วยคะแนนจํานวนห้าสิบหน่วยคะแนน  
 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน 

๑. กรณีผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันหลักหรือ
สถาบันสมทบ 

  ๑.๑ สถาบันการศึกษาที่เป็นสถาบันหลักย่ืนแบบ ศ.น.สกภ.๓ (กรณีสถาบันสมทบย่ืนแบบ 
ศ.น.สกภ.๓ ผ่านสถาบันหลักที่ตนสังกัด) และชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง พร้อมแนบหลักฐาน 
ดังน้ี 

 ๑.๑.๑ หลักสูตรที่มีรายละเอียดตามเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ๑.๑.๒ หลักฐานการอนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบันที่จัดหลักสูตร 
 ๑.๑.๓ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองกําหนด 

กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนจะต้องส่งเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

๑.๒ ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองพิจารณาออกใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเน่ืองให้แก่
สถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ  

๑.๓ สถาบันหลักมีหน้าที่ดําเนินการบันทึกหน่วยคะแนนของผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมลงใน
ฐานข้อมูลของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ส่วนสถาบันสมทบแจ้งรายช่ือผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมและหน่วยคะแนน
ที่ได้รับไปยังสถาบันหลักที่ตนสังกัด เพื่อให้สถาบันหลักบันทึกลงในฐานข้อมูลของศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 

๑.๔ ผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมสามารถตรวจสอบหน่วยคะแนนของตนเองได้จากเว็บไซต์ของ          
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่สถาบันหลักดําเนินการบันทึกหน่วยคะแนนลงในฐานข้อมูลของ
ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ในกรณีที่ตรวจสอบไม่พบหน่วยคะแนนจากการทํากิจกรรมครั้งน้ัน ผู้เข้าศึกษาหรือ
ฝึกอบรม มีหน้าที่ประสานงานกับสถาบันการศึกษาที่จัดการทํากิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อบันทึกหน่วยคะแนน
ต่อไป 

๒. กรณีผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันการศึกษา ซึ่งมิได้เป็นสถาบันหลักหรือ
สถาบันสมทบ 

  ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมย่ืนแบบ ศ.น.สกภ. ๔ และชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษา
ต่อเน่ือง พร้อมแนบหลักฐาน ดังน้ี 

  ๒.๑.๑ หลักสูตรที่มีรายละเอียดตามเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๒.๑.๒ หลักฐานการอนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบันที่จัดหลักสูตร  

  ๒.๑.๓ หนังสืออนุมัติ หรือวุฒบัตร 



                  ๒๑ 

 

  

    ๒.๑.๔   หลักฐานการเข้ารับการศึกษาหรือการอบรมความรู้ 
    ๒.๑.๕   รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

  ๒.๑.๖ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองกําหนด 
  กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนจะต้องส่งเอกสาร

หลักฐานเพ่ิมเติมให้ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 
 ๒.๒ ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการ

พิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์ 
 ๒.๓ ผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของ               

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
 
หมายเหตุ 

๑. กรณีการเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งหลักสูตรไม่ได้
รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) ผู้ย่ืนขอหน่วยคะแนนต้อง
ดําเนินการขอรับรองสถาบันการศึกษาและรับรองหลักสูตรจากสภากายภาพบําบัดก่อน 

๒. การศึกษาหรือฝึกอบรมหน่ึงหลักสูตร ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนได้
เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน  


