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ประกาศสภากายภาพบาํบัด 
เรื่อง  การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง  การรับรองหลักสูตร   

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  และการกําหนดหน่วยคะแนน   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

เพื่ออนุวัติตามความในข้อ  ๘  แห่งข้อบังคับสภากายภาพบําบัด  ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อ
การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซ่ึงกําหนดให้คุณสมบัติ  
ประเภทการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องและการรับรองหลักสูตรหรือกิจกรรม  รวมทั้งการกําหนด
หน่วยคะแนน  ให้เป็นไปตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด 

สภากายภาพบําบัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภากายภาพบําบัด  จึงออกประกาศ  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสภากายภาพบําบัด  เรื่อง  การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง  
สาขากายภาพบําบัด  การรับรองหลักสูตร  และหรือการกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  และการกําหนด
หน่วยคะแนน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และประกาศสภากายภาพบําบัด  เรื่อง  การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง  
สาขากายภาพบําบัด  การรับรองหลักสูตร  และหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  และการกําหนดหน่วยคะแนน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“การศึกษาต่อเนื่อง”  หมายความว่า  กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถทางวิชาการ

และวิชาชีพ  หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ  และหมายความรวมถึงการศึกษา
หรือการฝึกอบรมระยะส้ันที่จัดขึ้น  โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 

“ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง”  หมายความว่า  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบําบัด 
“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
“กิจกรรม”  หมายความว่า  กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพกายภาพบําบัด 
“หน่วยคะแนน”  หมายความว่า  จํานวนนับของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  ซ่ึงตีค่าเป็นหน่วยคะแนน

หรือเครดิตตามเกณฑ์ที่สภากายภาพบําบัดกําหนด 
ข้อ ๓ สถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องแบ่งเป็น 
  ๓.๑ สถาบันหลัก   
  ๓.๒ สถาบันสมทบ 
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ข้อ ๔ สถาบันหลัก  ได้แก่ 
  ๔.๑ สภากายภาพบําบัด   
  ๔.๒ สมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย   
  ๔.๓ หน่วยงานหรือองค์กรที่มีลักษณะและคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
   ๔.๓.๑ เป็นสถาบันการศึกษาซ่ึงเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด

ที่ได้รับการรับรองจากสภากายภาพบําบัด  หรือเป็นสถานพยาบาลที่มีขนาดตั้งแต่  ๕๐๐  เตียงขึ้นไป 
และมีหน่วยงานกายภาพบําบัดอยู่ในโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นทางการ  หรือเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการ
ผู้ป่วยเฉพาะโรคหรือเฉพาะกลุ่มและมีหน่วยงานกายภาพบําบัดอยู่ในโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นทางการ 

   ๔.๓.๒ มีการจัดประชุมวิชาการประจําปี  หรือการอบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรม
ระยะส้ัน  หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หรือการสัมมนาทางวิชาการ  หรือการอภิปรายหมู่  หรือการบรรยาย
ชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หรือการบรรยายพิเศษ  ในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาก่อนสมัครเป็นสถาบันหลัก 

   ๔.๓.๓ มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ประจําที่รับผิดชอบการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรม 
   ๔.๓.๔ มีระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้ 
ข้อ ๕ สถาบันหลักมีหน้าที่ 
  ๕.๑ บริหารจัดการหลักสูตรหรือกิจกรรมที่สถาบันหลักจัดเอง  กํากับดูแล  และสนับสนุน

การจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมของสถาบันสมทบ  เพื่อให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๕.๒ จัดการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  และมีการประเมิน

การจัดการศึกษาต่อเนื่องนั้น 
  ๕.๓ จัดการศึกษาต่อเนื่อง  โดยต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดจากหน่วยงานอ่ืน

หรือองค์กรภายนอก  เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมของสถาบันหลัก 
  ๕.๔ ต้องจัดให้มีหลักสูตรหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  การจัดประชุม

วิชาการประจําปี  หรือการอบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะส้ัน  หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หรือ 
การสัมมนาทางวิชาการ  หรือการอภิปรายหมู่  หรือการบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หรือ 
การบรรยายพิเศษ  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  และต้องจัดการประชุมวิชาการประจําปีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ภายในห้าปีนับแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสถาบันหลักจากสภากายภาพบําบัด   

  ๕.๕ ออกหลักฐานรับรองการเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรหรือกิจกรรม   
  ๕.๖ จัดทําระบบและบันทึกหน่วยคะแนนของผู้เข้าศึกษาหรอืฝึกอบรมในหลักสูตรหรือ

กิจกรรมที่สถาบันหลักจัดเองและที่จัดโดยสถาบันสมทบ  ลงในฐานข้อมูลของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
โดยตรง 

  ๕.๗ บริหารจัดการ  บันทึกหน่วยคะแนนของผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรหรือ
กิจกรรม  ทั้งนี้  สถาบันหลักจะต้องบันทึกหน่วยคะแนนให้เฉพาะนักกายภาพบําบัดที่เข้าร่วมหลักสูตรหรือ
กิจกรรมครบถ้วนตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกิจกรรมชนิดนั้น ๆ 
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  ๕.๘ ตรวจสอบข้อมูลของหลักสูตรและกิจกรรม  บันทึกหน่วยคะแนนของผู้เข้าศึกษา
หรือฝึกอบรมในหลักสูตรและกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน 

  ๕.๙ พิจารณาและให้ความยินยอมสถาบันที่ยื่นขอเป็นสถาบันสมทบ 
  ๕.๑๐ ประเมินสถาบันสมทบเป็นระยะ ๆ  เพื่อให้หลักสูตรและกิจกรรมที่จัดมีมาตรฐาน 
  ๕.๑๑ รายงานผลงานประจําปีพร้อมหน่วยคะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  โดยครอบคลุม

ทุกหลักสูตรและกิจกรรมที่สถาบันหลักจัดเองและที่จัดโดยสถาบันสมทบ   
ข้อ ๖ สถาบันสมทบ  ได้แก่  หน่วยงานหรือองค์กรที่มีลักษณะและคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้   
  ๖.๑ เป็นสถาบันการศึกษา  สถานพยาบาล  หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐที่ประสงค์จะ

สมัครเป็นสถาบันสมทบ  ทั้งนี้  หากเป็นสถานพยาบาล  หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ  จะต้องมีหน่วยงาน
กายภาพบําบัดอยู่ในโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นทางการ 

  ๖.๒ มีการจัดประชุมวิชาการประจําปี  หรือการอบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะส้ัน  
หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หรือการสัมมนาทางวิชาการ  หรือการอภิปรายหมู่  หรือการบรรยายชุดวิชา
ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หรือการบรรยายพิเศษ  ในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาก่อนสมัครเป็นสถาบันสมทบ 

  ๖.๓ มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ประจําที่รับผิดชอบการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง 

  ๖.๔ มีระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อกับสถาบันหลักได้ 
ข้อ ๗ สถาบันสมทบมีหน้าที่ 
  ๗.๑ บริหารจัดการหลักสูตรหรือกิจกรรมที่สถาบันสมทบจัด  เพื่อให้มีคุณภาพและ 

เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๗.๒ จัดการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและมีการประเมิน

การจัดการศึกษาตอ่เนื่องนั้น 
  ๗.๓ จัดการศึกษาต่อเนื่อง  โดยต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดจากหน่วยงานอ่ืน

หรือองค์กรภายนอกเข้าศึกษา  หรือฝึกอบรมในหลักสูตร  หรือร่วมกิจกรรมของสถาบันสมทบ 
  ๗.๔ ต้องจัดให้มีหลักสูตรหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้  การจัดประชุม

วิชาการประจําปี  หรือการอบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะส้ัน  หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หรือ 
การสัมมนาทางวิชาการ  หรือการอภิปรายหมู่  หรือการบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หรือ 
การบรรยายพิเศษ  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

  ๗.๕ ออกหลักฐานรับรองการเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรหรือกิจกรรม 
  ๗.๖ แจ้งรายชื่อผู้ที่เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรหรือกิจกรรมและหน่วยคะแนน 

ที่ได้รับไปยังสถาบันหลัก  เพื่อการบันทึกลงในฐานข้อมูลของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  ทั้งนี้  สถาบันสมทบ
จะต้องแจ้งรายชื่อเฉพาะนักกายภาพบําบัดที่เข้าร่วมในหลักสูตรหรือกิจกรรมครบถ้วนตามระยะเวลา 
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรหรือกิจกรรมชนิดนั้น ๆ 
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  ๗.๗ ตรวจสอบข้อมูลของหลักสูตรหรือกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน 
  ๗.๘ รายงานผลงานประจําปีพร้อมหน่วยคะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  โดยครอบคลุม

ทุกหลักสูตรและกิจกรรมต่อสถาบันหลัก   
ข้อ ๘ ขั้นตอนการรับรองสถาบันหลักและสถาบันสมทบ 
  ๘.๑ สถาบันที่ประสงค์จะขอสมัครเป็นสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ  ให้ยื่นคําขอต่อ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  ตามแบบ  ศ.น.สกภ.๑  หรือแบบ  ศ.น.สกภ.๒  ท้ายประกาศนี้  แล้วแต่กรณี  
พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมและหลักฐานต่าง  ๆ  ตามที่ระบุไว้ในคําขอ 

  ๘.๒ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะเป็น ผู้นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับสถาบัน   เพื่อให้ 
สภากายภาพบําบัดพิจารณารับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง  กรณีที่ให้การรับรองแล้วจะกําหนดรหัส
สถาบันหลักหรือรหัสสถาบันสมทบให้และแจ้งผลการพิจารณาให้สถาบันทราบ  ทั้งนี้  สภากายภาพบําบัด
จะให้การรับรองการเป็นสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบคราวละห้าปี 

ข้อ ๙ ให้สถาบันหลักหรือสถาบันสมทบที่ได้รับการรับรองดําเนินการ  ดังนี้ 
  ๙.๑ ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมเข้ารับการอบรม 

เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการการศึกษาต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องกําหนด 
  ๙.๒ ดําเนินการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรม  ภายในห้าปีนับแต่วันที่สภากายภาพบําบัด 

ให้การรับรองสถาบัน 
ข้อ ๑๐ การศึกษาต่อเนื่องแบ่งได้  ดังนี้ 
  ๑๐.๑ กิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ 

ด้านกายภาพบําบัดหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ที่จัดโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ  ได้แก่ 
   (๑) การประชุมวิชาการประจําปี 
   (๒) อบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะส้ัน 
   (๓) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   (๔) การสัมมนาทางวิชาการ 
   (๕) การอภิปรายหมู่ 
   (๖) การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
   (๗) การบรรยายพิเศษ 
  ๑๐.๒ กิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ 

ด้านกายภาพบําบัดหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ตามชนิดของกิจกรรมในข้อ  ๑๐.๑  (๑)  ถึง  (๗)  ที่ไม่ได้ 
จัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ  หรือที่จัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ  แต่มิได้ 
ขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

  ๑๐.๓ กิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรู้  โดยศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากส่ือ 
ชุดมาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  ได้แก่ 



 หน้า   ๑๘ 
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   (๑) การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (๒) การศึกษาด้วยตนเองผ่านส่ือสําเร็จรูป 
  ๑๐.๔ กิจกรรมประเภทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร  หรือพัฒนาวิชาชีพ

กายภาพบําบัด  ได้แก่ 
   (๑) การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษา

กายภาพบําบัดในหลักสูตรกายภาพบําบัด 
   (๒) การสร้างส่ือการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบ 
   (๓) การแต่งหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 
   (๔) การเป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายในเนื้อหาทางวิชาชีพหรือวิชาการ 

ด้านกายภาพบําบัดตามกิจกรรมข้อ  ๑๐.๑ 
   (๕) การสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 
   (๖) การสร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 
   (๗) การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและสุขภาพ 
   (๘) นวัตกรรมทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและสุขภาพ 
   (๙) การตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในวารสารวิชาการ 
   (๑๐) การเสนอผลงานทางวิชาการ 
   (๑๑) การทบทวนและกล่ันกรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 
   (๑๒) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 
   (๑๓) การกล่ันกรองโครงร่างงานวิจัย 
   (๑๔) การอ่านผลงานเพื่อประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
   (๑๕) การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
  ๑๐.๕ กิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรู้  โดยศึกษาในระบบหลักสูตรการเรียนการสอน

ของสถาบันการศึกษา  ได้แก่ 
   (๑) การศึกษาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
   (๒) การศึกษาหลักสูตรระยะส้ันทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 
  ๑๐.๖ กิจกรรมอ่ืน ๆ  นอกจากข้อ  ๑๐.๑  ถึง  ๑๐.๕  ซ่ึงสภากายภาพบําบัดพิจารณา

เป็นแต่ละกรณีไป 
ข้อ ๑๑ การขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน  เพื่อรับรองหลักสูตรหรือกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันหลัก

และสถาบันสมทบ  จะต้องยื่นคําขอรับรองหลักสูตรหรือกิจกรรม  พร้อมหลักฐานต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  
ตามแบบ  ศ.น.สกภ.๓  ท้ายประกาศนี้   

  ๑๑.๑ กิจกรรมตามข้อ  ๑๐.๑  ต้องเสนอโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าส่ีสิบห้าวัน 
ก่อนการดําเนินกิจกรรม  โดยครอบคลุมรายละเอียด  ดังนี้ 
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   ๑๑.๑.๑ ชื่อกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
   ๑๑.๑.๒ หลักการและเหตุผล 
   ๑๑.๑.๓ วัตถุประสงค์ 
   ๑๑.๑.๔ วิธีการดําเนินการประชุม 
   ๑๑.๑.๕ รายชื่อและประวัติโดยย่อของวิทยากรหรือผู้อภิปราย 
   ๑๑.๑.๖ กําหนดการกิจกรรม 
   ๑๑.๑.๗ กลุ่มเป้าหมายและจํานวน 
   ๑๑.๑.๘ งบประมาณ 
   ๑๑.๑.๙ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑๑.๑.๑๐ การประเมินการดําเนินกิจกรรม 
   ๑๑.๑.๑๑ เอกสารอ้างอิง  (ถ้ามี) 
  ๑๑.๒ กิจกรรมตามข้อ  ๑๐.๕  ที่จัดโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ  ต้องเสนอ

หลักสูตรล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนการดําเนินกิจกรรม  โดยครอบคลุมรายละเอียด  ดังนี้ 
   ๑๑.๒.๑ ชื่อหลักสูตร 
   ๑๑.๒.๒ ชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
   ๑๑.๒.๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   ๑๑.๒.๔ หลักการและเหตุผล 
   ๑๑.๒.๕ วัตถุประสงค์ทั่วไป 
   ๑๑.๒.๖ วัตถุประสงค์เฉพาะ 
   ๑๑.๒.๗ องค์ประกอบของหลักสูตร 
   ๑๑.๒.๘ ระยะเวลาการอบรม 
   ๑๑.๒.๙ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
   ๑๑.๒.๑๐ การประเมินผลตลอดหลักสูตร 
   ๑๑.๒.๑๑ เกณฑ์การประเมิน 
   ๑๑.๒.๑๒ สถานที่แหล่งฝึกปฏิบัติ 
   ๑๑.๒.๑๓ ชื่อรายวิชาย่อย  และจํานวนหน่วยกิต  (ทุกรายวิชา) 
     (๑) ลักษณะวิชา 
     (๒) วัตถุประสงค์ทั่วไป 
     (๓) วัตถุประสงค์เฉพาะ 
     (๔) การจัดการเรียนการสอน 
     (๕) การประเมินผล 
     (๖) สังเขปหัวข้อรายวิชาย่อยในสาขานั้น 



 หน้า   ๒๐ 
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   ๑๑.๒.๑๔ การบริหารจัดการหลักสูตร 
     (๑) คณะกรรมการหลักสูตร 
     (๒) คุณสมบัติของผู้สอน 
   ๑๑.๒.๑๕ ปัจจัยเก้ือหนุน 
     (๑) ห้องเรียน 
     (๒) ห้องสมุด  จํานวนหนังสือ/วารสาร 
     (๓) อัตราส่วนผู้สอนและผู้เรียน 
     (๔) แหล่งฝึกปฏิบัติ 
   ๑๑.๒.๑๖ แผ่นพับหรือเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร  (ถ้ามี) 
   ๑๑.๒.๑๗ ตัวอย่างหลักฐานการรับรองหน่วยคะแนนที่แจกผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (ถ้ามี) 
ข้อ ๑๒ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  จะเป็นผู้พิจารณาให้การรับรองหลักสูตรหรือกิจกรรม  กรณีที่

ให้การรับรองจะกําหนดรหัสหลักสูตรหรือกิจกรรม  และจํานวนหน่วยคะแนนให้แล้วแจ้งผลการพิจารณา
ให้สถาบันหรือผู้ยื่นคําขอทราบ   

ข้อ ๑๓ กิจกรรมที่ได้รับการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแล้วสามารถดําเนินกิจกรรมได้  ดังนี้ 
  ๑๓.๑ กิจกรรมตามข้อ  ๑๐.๑  สามารถดําเนินกิจกรรมได้ภายในสามปี  นับแต่วันที่

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง 
  ๑๓.๒ กิจกรรมตามข้อ  ๑๐.๕  ที่จัดโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบสามารถ

ดําเนินกิจกรรมได้ภายในห้าปี  นับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง 
ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการกําหนดและการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนให้เป็นไป

ตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๑๕ หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง  เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ

กายภาพบําบัด  ต้องเป็นหน่วยคะแนนที่เก็บสะสมในระยะเวลาห้าปี  ตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตจนถึงวันที่
ใบอนุญาตหมดอายุ  และหน่วยคะแนนสะสมดังกล่าว  จะใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
มัณฑนา  วงศ์ศิรินวรัตน ์
นายกสภากายภาพบําบัด 



 

คาํแนะนําการสมคัรเป็นสถาบันหลกั 
 

สําหรับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีคุณลักษณะ ตามประกาศสภากายภาพบาํบดั เร่ือง การรับรองสถาบนัท่ีจัดการศึกษา
ต่อเน่ือง การรับรองหลกัสูตร กิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง และการกาํหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ้ ๔.๓ ดงัน้ี 

๑. เป็นสถาบันการศึกษา ซ่ึงเ ปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด ท่ีได้รับการรับรองจาก                        
สภากายภาพบาํบดั หรือเป็นสถานพยาบาลที่มีขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ เตียงข้ึนไปและมีหน่วยงานกายภาพบาํบดัอยู่ในโครงสร้างการ
บริหารอยา่งเป็นทางการ หรือเป็นสถานพยาบาลที่ใหบ้ริการผูป่้วยเฉพาะโรคหรือเฉพาะกลุ่มและมีหน่วยงานกายภาพบาํบดัอยู่ใน
โครงสร้างการบริหารอยา่งเป็นทางการ 

๒. มีการจดัประชุมวิชาการประจาํปี หรือการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้ น หรือการอบรมเชิงปฏิบติัการ หรือ
การสัมมนาทางวิชาการ หรือการอภิปรายหมู่ หรือการบรรยายชุดวิชาท่ีจัดข้ึนอย่างต่อเน่ือง หรือการบรรยายพิเศษ ในระยะเวลา          
สองปีท่ีผ่านมาก่อนสมคัรเป็นสถาบนัหลกั 

๓. มีหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีประจาํท่ีรับผิดชอบการจดัหลกัสูตรหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง 
๔. มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองได ้

 
 หน่วยงานท่ีตอ้งการสมคัรเป็นสถาบนัหลกั ใหย้ืน่คาํขอตามแบบ ศ.น.สกภ.๑ พร้อมเอกสารประกอบ ดงัต่อไปน้ี 

๑. หลกัฐานแสดงว่าเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองปริญญาจากสภากายภาพบาํบดั (กรณีสถาบนัการศึกษา) 
๒. สาํเนาแผนภูมิแสดงหน่วยงานกายภาพบาํบดัท่ีอยูใ่นโครงสร้างการบริหารอยา่งเป็นทางการของสถานพยาบาล                         
 (กรณีสถานพยาบาล) 
๓. หลกัฐานแสดงการจดักิจกรรมประเภทท่ี ๑ ในระยะเวลาสองปีท่ีผ่านมาก่อนสมคัรเป็นสถาบนัหลกั 
๔. สาํเนาคาํสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีประจาํหน่วยงาน ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบการจดัหลกัสูตรหรือกิจกรรม 
๕. หลกัฐานแสดงระบบสารสนเทศของหน่วยงานท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองได ้

 
ทั้งน้ี เม่ือศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ือง ไดรั้บเร่ืองและเอกสารประกอบครบถว้นเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จะดาํเนินการขอมติรับรอง

จากสภากายภาพบาํบดัภายในหกสิบวนั และจะแจง้ผลการดาํเนินการใหท่้านไดท้ราบต่อไป 



 

 
 

คาํขอเป็นสถาบนัหลกั 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบําบดั 

ช่ือหน่วยงาน / องค์กร............................................................................................................................................................................. 
ลักษณะของหน่วยงาน  / องค์กร 
 เป็นสถาบนัการศึกษา (คณะ/ภาควิชา/หน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชาท่ีผลิตบณัฑิตกายภาพบาํบดั) มีจาํนวน

อาจารยก์ายภาพบาํบดัในสังกดั................................... คน 
 เป็นสถานพยาบาล ประเภท (โปรดระบุ)............................................................................................................................... 

 มีจาํนวนเตียงรับผูป่้วย ................................... เตียง   มีจาํนวนนกักายภาพบาํบดัในสังกดั .................................. คน 
 เป็นหน่วยงาน/องคก์รตามที่สภากายภาพบาํบดัประกาศกาํหนด (โปรดระบุ)........................................................................ 

 

หลักฐานแสดงคุณสมบัติของสถาบันหลัก 
 หลกัฐานแสดงว่า เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองปริญญาวิชาชีพจากสภากายภาพบาํบดั (กรณีสถาบนัการศึกษา) 
 สาํเนาแผนภูมิแสดงหน่วยงานกายภาพบาํบดัท่ีอยูใ่นโครงสร้างการบริหารอยา่งเป็นทางการของสถานพยาบาล            

 (กรณีสถานพยาบาล) 
 หลกัฐานแสดงการจดักิจกรรมประเภทท่ี ๑ ในระยะเวลาสองปีท่ีผ่านมาก่อนสมคัรเป็นสถาบนัหลกั 
 สาํเนาคาํสัง่ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบการจดัหลกัสูตรหรือกิจกรรมและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีประจาํหน่วยงาน 
 หลกัฐานแสดงระบบสารสนเทศของหน่วยงานท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองได ้

 

ช่ือผู้รับผิดชอบการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ืองของสถาบันหลัก 
ช่ือ นาย / นาง / นางสาว ........................................................................... นามสกุล ........................................................................... 
ตาํแหน่งในหน่วยงาน/ องคก์ร............................................................................................................................................................. 
ช่ือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นสถาบนัหลกั.......................................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่อาคาร ............................................. ชั้นท่ี .......... เลขท่ี .................... หมู่ ....................... ซอย ................................................... 
ถนน....................................... แขวง / ตาํบล ......................................................... เขต / อาํเภอ ......................................................... 
จงัหวดั ............................... รหสัไปรษณีย ์....................... โทรศพัท ์........................................... โทรสาร ....................................... 
E-mail .................................................................. Website ................................................................................................................ 

 
ผูย้ืน่คาํขอยนิดีท่ีจะรับสถาบนัสมทบ เป็นเครือข่าย จาํนวน .................................... แห่ง 
ผูย้ืน่คาํขอยนิดีชาํระค่าธรรมเนียมในการรับรองสถาบนัหลกัจาํนวน ๕,๐๐๐ บาท (หา้พนับาทถว้น) 

             
(ลงช่ือ) ........................................................................      

             (.....................................................................) 

 ตาํแหน่ง ...............................................................................                         

ศ.น.สกภ.๑ 



 

คาํแนะนําการสมคัรเป็นสถาบันสมทบ 
 

สําหรับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีคุณลกัษณะตามประกาศสภากายภาพบาํบัด เร่ือง การรับรองสถาบนัท่ีจัดการศึกษา
ต่อเน่ือง การรับรองหลกัสูตร กิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง และการกาํหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ้ ๖ ดงัน้ี 

๑. เป็นสถาบนัการศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ ท่ีประสงค์จะสมคัรเป็นสถาบนัสมทบ ทั้ งน้ี              
หากเป็นสถานพยาบาล หน่วยงานหรือองคก์รของรัฐ จะตอ้งมีหน่วยงานกายภาพบาํบดัอยูใ่นโครงสร้างการบริหารอยา่งเป็นทางการ   

๒. มีการจัดประชุมวิชาการประจําปี หรือการอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้ น หรือการอบรมเชิงปฏิบติัการ               
หรือการสมัมนาทางวิชาการ หรือการอภิปรายหมู่ หรือการบรรยายชุดวิชา ท่ีจดัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง หรือการบรรยายพิเศษ ในระยะเวลา
สามปีท่ีผ่านมาก่อนสมคัรเป็นสถาบนัสมทบ 

๓. มีหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีประจาํท่ีรับผิดชอบการจดัหลกัสูตรหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง 
๔. มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัสถาบนัหลกัได ้

 
 หน่วยงานท่ีตอ้งการสมคัรเป็นสถาบนัสมทบ ตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

๑. มีหนงัสือแสดงความจาํนงขอเป็นสถาบนัสมทบต่อสถาบนัหลกัท่ีตอ้งการเป็นเครือข่าย 
๒. มีหนงัสือตอบรับการเป็นสถาบนัสมทบจากสถาบนัหลกัอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
๓. คาํขอตามแบบ ศ.น.สกภ.๒ พร้อมเอกสารประกอบ ดงัต่อไปน้ี 

๓.๑. หนงัสือตอบรับการเป็นสถาบนัสมทบจากสถาบนัหลกัอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
๓.๒. หลักฐานแสดงว่าเป็นสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรองจากสภาสถาบันท่ีจัดการศึกษาและสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กรณีสถาบนัการศึกษา) 
๓.๓. สาํเนาแผนภูมิแสดงหน่วยงานกายภาพบาํบดัท่ีอยูใ่นโครงสร้างการบริหารอยา่งเป็นทางการของสถานพยาบาล 

หน่วยงานหรือองคก์รของรัฐ (กรณีสถานพยาบาล หน่วยงานหรือองคก์รของรัฐ) 
๓.๔. หลกัฐานแสดงการจดักิจกรรมประเภทท่ี ๑ ในระยะเวลาสามปีท่ีผ่านมา ก่อนสมคัรเป็นสถาบนัสมทบ 
๓.๕. สาํเนาคาํสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีประจาํหน่วยงาน ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบการจดัหลกัสูตรหรือกิจกรรม 
๓.๖. หลกัฐานแสดงระบบสารสนเทศของหน่วยงานท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองได ้

 
ทั้งน้ี เม่ือศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองไดรั้บเร่ืองและเอกสารประกอบครบถว้นเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จะดาํเนินการขอมติรับรอง

จากสภากายภาพบาํบดัภายในหกสิบวนั และจะแจง้ผลการดาํเนินการใหท่้านไดท้ราบต่อไป 



 

 

 
คาํขอเป็นสถาบนัสมทบ 

ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบําบดั 
ช่ือหน่วยงาน / องค์กร............................................................................................................................................................................. 
ลักษณะของหน่วยงาน  / องค์กร 
 เป็นสถาบนัการศึกษา ระดบั คณะ/ภาควิชา/หน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา 
 เป็นสถาบนัการศึกษา ระดบั คณะ/ภาควิชา/หน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชาซ่ึงผลิตบณัฑิตกายภาพบาํบดั   

มีจาํนวนอาจารยก์ายภาพบาํบดัในสังกดั................................... คน 
 เป็นสถานพยาบาล ประเภท (โปรดระบุ)................................................................................................................................ 

 มีจาํนวนเตียงรับผูป่้วย ................................... เตียง     มีจาํนวนนกักายภาพบาํบดัในสังกดั .................................. คน 
 เป็นหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐ (โปรดระบุ) ..................................................................................................................... 

 
ขอแสดงความจํานงเข้าเป็นสถาบันสมทบ ในเครือข่ายของสถาบันหลัก 
ช่ือสถาบนัหลกั ................................................................................................................................................................................... 

 
หลักฐานแสดงคุณสมบัติของสถาบันสมทบ 
 หนงัสือตอบรับการเป็นสถาบนัสมทบจากสถาบนัหลกั  
 หลกัฐานแสดงว่าเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองจากสภาสถาบนัท่ีจดัการศึกษาและสาํนกังานคณะกรรมการ           

การอุดมศึกษา (กรณีสถาบนัการศึกษา) 
 สาํเนาแผนภูมิแสดงหน่วยงานกายภาพบาํบดัท่ีอยูใ่นโครงสร้างการบริหารอยา่งเป็นทางการของสถานพยาบาล หน่วยงาน

หรือองคก์รของรัฐ (กรณีสถานพยาบาล หน่วยงานหรือองคก์รของรัฐ) 
 หลกัฐานแสดงการจดักิจกรรมประเภทท่ี ๑ ในระยะเวลาสามปีท่ีผ่านมาก่อนสมคัรเป็นสถาบนัสมทบ 
 สาํเนาคาํสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีประจาํหน่วยงาน ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบการจดัหลกัสูตรหรือกิจกรรม 
 หลกัฐานแสดงระบบสารสนเทศของหน่วยงานท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองได ้

 
ช่ือผู้รับผิดชอบการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ืองของสถานบันสมทบ 
ช่ือ นาย / นาง / นางสาว ........................................................................... นามสกุล ........................................................................... 
ตาํแหน่งในหน่วยงาน/ องคก์ร............................................................................................................................................................. 
ช่ือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นสถาบนัหลกั.......................................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่อาคาร ............................................. ชั้นท่ี .......... เลขท่ี .................... หมู่ ....................... ซอย ................................................... 
ถนน....................................... แขวง / ตาํบล ......................................................... เขต / อาํเภอ ......................................................... 
จงัหวดั ............................... รหสัไปรษณีย ์....................... โทรศพัท ์........................................... โทรสาร ....................................... 
E-mail .................................................................. Website ................................................................................................................ 

ผูย้ืน่คาํขอยนิดีชาํระค่าธรรมเนียมในการรับรองสถาบนัสมทบ จาํนวน ๔,๐๐๐ บาท (ส่ีพนับาทถว้น)             
(ลงช่ือ) ........................................................................ 

(.....................................................................) 

ตาํแหน่ง...................................................................... 

ศ.น.สกภ.๒ 



 

 
 

 

 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน.................................................................................................... โทรศัพท์.....................................................  
ที่................................................................. วันที่.................................................................................................................................  
เร่ือง      ขอให้พิจารณารับรองหลักสูตร หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง  
 

เรียน ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ือง สภากายภาพบาบดั  
 

 ขา้พเจา้........................................................................... ในนาม............................................................................................. 
ซ่ึงเป็นสถาบนัหลกัของศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ือง  มีความประสงค์ขอให้ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองสภากายภาพบาํบดัพิจารณารับรอง
หลกัสูตร/กิจกรรม  เร่ือง........................................................................................................................................................................ 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมประเภทท่ี ๑   ชนิดท่ี ๑ การประชุมวิชาการประจาํปี 

 ชนิดท่ี ๒ การอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ / การอบรมระยะสั้น 
 ชนิดท่ี ๓ การอบรมเชิงปฏิบติัการ 
 ชนิดท่ี ๔ การสัมมนาทางวิชาการ 
 ชนิดท่ี ๕ การอภิปรายหมู่ 
 ชนิดท่ี ๖ การบรรยายชุดวิชาท่ีจดัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 ชนิดท่ี ๗ การบรรยายพิเศษ 

ซ่ึงเป็นกิจกรรมประเภทท่ี ๕   ชนิดท่ี ๒๖ การศึกษาในหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
 ชนิดท่ี ๒๗ การศึกษาหลกัสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

กิจกรรมดงักล่าวจดัข้ึนโดย   
 สถาบนัหลกั..............................................................................................รหสัสถาบนัหลกั........................................... 
 สถาบนัสมทบ...........................................................................................รหสัสถาบนัสมทบ........................................ 

พร้อมน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบ  
 เอกสารประกอบการพิจารณา (ตามประกาศสภากายภาพบาํบดั เร่ือง การรับรองสถาบันท่ีจัดการศึกษาต่อเน่ือง                  

การรับรองหลกัสูตร กิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง และการกาํหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 ค่าธรรมเนียมการพิจารณารับรองหลกัสูตร/กิจกรรม เป็นจาํนวนเงิน  ...................... บาท (..........................................)     

ทั้งน้ี ไดส่้งสาํเนาเอกสารการโอนเงินมาดว้ยแลว้ 
             

(ลงช่ือ) ...................................................................... 

(.....................................................................) 

ตาํแหน่ง ...................................................................... 

หมายเหตุ   
- กรณีการขอรับรองหลกัสูตร/กิจกรรมประเภทท่ี ๑ ตอ้งเสนอโครงการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าส่ีสิบหา้วนัก่อนจดักิจกรรม  
- กรณีการขอรับรองหลกัสูตร/กิจกรรมประเภทท่ี ๕ ตอ้งเสนอโครงการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าหกสิบวนัก่อนจดักิจกรรม 
- ค่าธรรมเนียมน้ีจะไม่มีการคนืเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

ศ.น.สกภ.๓ 



๒ 

 
 
 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน.................................................................................................... โทรศัพท์.................................................... 
ที่................................................................. วันที่.................................................................................................................................  

เร่ือง       ขอให้พิจารณารับรองกิจกรรมเพื่อกําหนดและข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเน่ือง (รายบุคคล)  
 

เรียน        ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ือง สภากายภาพบาํบดั   
              
               ดว้ยขา้พเจา้...............................................................................ตาํแหน่ง.............................................................................. 
สถานท่ีปฏิบติังาน..........................................................................เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.................................................. 
วนัท่ีข้ึนทะเบียนใบอนุญาตฯ..................................................................วนัท่ีหมดอายใุบอนุญาตฯ.................................................... 
มีความประสงคข์อใหศู้นยก์ารศึกษาต่อเน่ืองพิจารณารับรองกิจกรรม เพื่อกาํหนดและข้ึนทะเบียนหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเน่ือง 
แก่ขา้พเจา้ ดงัต่อไปน้ี 
 

 

กิจกรรม
ประเภทท่ี ๒ 
(กิจกรรมชนิด
เดียวกบั
กิจกรรม
ประเภทท่ี ๑)  

 

  ชนิดท่ี ๑ การประชุมวิชาการประจาํปี 
 ชนิดท่ี ๒ การอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ / การอบรมระยะสั้น 
 ชนิดท่ี ๓ การอบรมเชิงปฏิบติัการ 
 ชนิดท่ี ๔ การสัมมนาทางวิชาการ 
 ชนิดท่ี ๕ การอภิปรายหมู่ 
 ชนิดท่ี ๖ การบรรยายชุดวิชาท่ีจดัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 ชนิดท่ี ๗ การบรรยายพิเศษ 
 

 

ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศ
ส ภ า ก า ย ภ า พ บํ า บั ด เ ร่ื อ ง
ค่าธรรมเนียมการรับรองสถาบัน
ท่ีจัดกา รศึกษา ต่อ เ น่ื อ ง  กา ร
รับรองหลักสูตรและกิจกรรม
การศึกษาต่อเน่ือง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ขอ้ ๒ 

 

กิจกรรม
ประเภทท่ี ๔ 

 

 ชนิดท่ี ๑๑ การเป็นอาจารย์ผูค้วบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
  ของนกัศึกษากายภาพบาํบดัในหลกัสูตรกายภาพบาํบดั  

 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

  ชนิดท่ี ๑๒  การสร้างสือการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบ 
 

 

  

 ชนิดท่ี ๑๓  การแต่งหนงัสือหรือตาํราทางวิชาชีพกายภาพบาํบดั   
 

ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศ
ส ภ า ก า ย ภ า พ บํ า บั ด  เ ร่ื อ ง 
ค่าธรรมเนียมการรับรองสถาบัน
ท่ีจัดกา รศึกษา ต่อ เ น่ื อ ง  กา ร
รับรองหลักสูตรและกิจกรรม
การศึกษาต่อเน่ือง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ขอ้ ๔ 

  ชนิดท่ี ๑๔  การเป็นวิทยากรหรือผูอ้ภิปรายในเน้ือหาวิชาการทาง
วิชาชีพกายภาพบาํบดั (กิจกรรมประเภทท่ี ๑ หรือ ๒ 

  ชนิดท่ี ๑๕  การสร้างสรรคร์ะบบหรือกิจกรรมการใหบ้ริการทาง
วิชาชีพกายภาพบาํบดั 

  ชนิดท่ี ๑๖  การสร้างหรือพฒันาแนวทางการปฏิบติังานทางวิชาชีพ
กายภาพบาํบดั 

  ชนิดท่ี ๑๗  การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพกาภาพบาํบดัและสุขภาพ 
   ชนิดท่ี ๑๘  นวตักรรมทางวิชาชีพกายภาพบาํบดัและสุขภาพ 

 

ศ.น.สกภ.๔ 



๒ 

  

  ชนิดท่ี ๑๙  การตีพิมพผ์ลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบาํบดัใน
  วารสารวิชาการ   

 

ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศ
สภากายภาพบาํบดั 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการรับรอง
สถาบันท่ีจัดการศึกษาต่อเน่ือง 
การรับรองหลกัสูตรและกิจกรรม
การศึกษาต่อเน่ือง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ขอ้ ๕ และขอ้ ๖ 
 

   ชนิดท่ี ๒๐  การเสนอผลงานทางวิชาการ 
   ชนิดท่ี ๒๑  การทบทวนและกลัน่กรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพ

  กายภาพบาํบดั  
ชนิดท่ี ๒๒  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยัทางวิชาชีพ 
  กายภาพบาํบดั 
  ชนิดท่ี ๒๓  การกลัน่กรองโครงร่างงานวิจยั 
  ชนิดท่ี ๒๔  การอ่านผลงานเพื่อประเมินตาํแหน่งทางวิชาการ 
  ชนิดท่ี ๒๕  การเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอกในการสอบ            
                             ป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
 

 

กิจกรรม
ประเภทท่ี ๕ 

 

  ชนิดท่ี ๒๖ การศึกษาในหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
 ชนิดท่ี ๒๗ การศึกษาหลกัสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

 

ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศ
สภากายภาพบาํบดั 
เร่ือง ค่าธรรมเนียมการรับรอง
สถาบันท่ีจัดการศึกษาต่อเน่ือง 
การรับรองหลกัสูตรและกิจกรรม
การศึกษาต่อเน่ือง พ.ศ. ๒๕๕๖  
ขอ้ ๗ 
 

 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบ  
 เอกสารประกอบการพิจารณา (ตามประกาศสภากายภาพบาํบัด เร่ือง การรับรองสถาบันท่ีจัดการศึกษาต่อเน่ือง                  

การรับรองหลกัสูตร กิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง และการกาํหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 ค่าธรรมเนียมการพิจารณารับรองหลกัสูตร/กิจกรรม เป็นจาํนวนเงิน  ...................... บาท (..........................................)     

ทั้งน้ี ไดส่้งสาํเนาเอกสารการโอนเงินมาดว้ยแลว้ (ค่าธรรมเนียมน้ีจะไม่มีการคนืเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 
             

(ลงช่ือ)  ...................................................................

 (.................................................................) 

ตาํแหน่ง..................................................................... 

 
 
                
 



                  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  


