
คู่มือการใช้งานเวบ็ไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองสภากายภาพบ าบัด 

(ส าหรับสมาชิกสถาบันหลกั/สมทบ) 

 
วิธีการใชง้านเวบ็ไซตศู์นยก์ารศึกษาต่อเน่ืองสภากายภาพบ าบดั 

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

ดงัภาพท่ี 1  

ภาพท่ี 1 แสดงภาพหนา้หลกัศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองสภากายภาพบ าบดั 

 

ค าอธิบาย 

1.แสดงแถบปฏิทินประจ าปี โดยมี 3 Tab คือ  

Tab ปีในอดีต(2564), Tab ปีปัจจุบนั(2565) , Tab ปีถดัไป(2566)  

2.แสดงปุ่มเดือนจ านวน 12 เดือนและจ านวนกิจกรรมในเดือนนั้น ๆ 

3.สามารถคน้หากิจกรรมได ้โดยกรอกค าคน้และกดปุ่มแวน่ขยาย 

4.ปุ่มสีฟ้า แสดงหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาท่ีไดรั้บการรับรอง 



ภาพท่ี 2 แสดงผลการคน้หากิจกรรมโดยระบุค าคน้ “zoom” 

 
ค าอธิบาย 

แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการและแสดง Link ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงรายช่ือหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองจากศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ือง 

 
 

 

 

 



ภาพท่ี 4 แสดงภาพหนา้หลกัศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองสภากายภาพบ าบดั(ต่อ) 

 
ค าอธิบาย 

หนา้หลกัเวบ็ไซตศู์นยก์ารศึกษาต่อเน่ืองในส่วนทา้ยของเวบ็ไซต ์จะแสดงหัวขอ้ข่าว

ประชาสัมพนัธ์และประกาศขอ้บงัคบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีการใชง้านเวบ็ไซตส์ถาบนัหลกัและสมทบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1.ลงทะเบียนใหม่ 2.เข้าสู่ระบบ 
สถาบันหลกั/สมทบ 

3.ขอพจิารณาหน่วยคะแนน 
สถาบันหลกั/สมทบ 

   
 

 

ภาพท่ี 5 แสดงหนา้เขา้สู่ระบบ สถาบนัหลกัและสถาบนัสมทบ 

 
ค าอธิบาย กรณีลงทะเบียนใหม่ ใหก้ดปุ่มสีฟ้าเพื่อไปยงัหนา้กรอกขอ้มูลส าหรับลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

  



ภาพท่ี 6 แสดงส่วนท่ี 1 การลงทะเบียนใหม่ 

 
ค าอธิบาย 

กรอกขอ้มูลผูรั้บผิดชอบประสานงานกบัศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองดงัภาพ 

โดยเคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง(*) หมายถึง ขอ้มูลท่ีส าคญั ไม่สามารถเวน้วา่งได ้จ าเป็นตอ้งระบุ 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 7 แสดงการกรอกขอ้มูลลงทะเบียนเป็นสถาบนัหลกั 

 
ค าอธิบาย 

กรอกขอ้มูลเก่ียวกบัสถาบนัหลกั โดยเคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง(*) หมายถึง ขอ้มูลท่ีส าคญั ไม่

สามารถเวน้วา่งได ้จ าเป็นตอ้งระบุและ upload ไฟลเ์อกสารในแต่ละขอ้ โดยไฟลท่ี์ upload นั้น

จะตอ้งมีนามสกุล .PDF เท่านั้น 

 

 

 

 



ภาพท่ี 8 แสดงการกรอกขอ้มูลในส่วนของการแจง้โอนค่าธรรมเนียมการสมคัร 

 
ค าอธิบาย 

1.upload ไฟลภ์าพหลกัฐานการโอนช าระพร้อมกบัระบุรายละเอียดต่าง ๆ โดยเคร่ืองหมายดอก

จนัสีแดง(*) หมายถึง ขอ้มูลท่ีส าคญั ไม่สามารถเวน้วา่งได ้

2.กรอกขอ้มูลในการออกใบเสร็จ 



3.ก าหนด Username และ Password ในการเขา้ใชง้านดว้ยตนเอง โดยจะตอ้งเป็นพยญัชนะ

ภาษาองักฤษและตวัเลขรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 ตวั 

4.กดปุ่มสีเขียวเพื่อลงทะเบียน 

5.ระบบจะท าการส่งอีเมล กลบัไปยงัผูล้งทะเบียนพร้อมกบัแจง้รายละเอียดสถานะด าเนินการ

ทุกๆ ขั้นตอนจนเสร็จส้ินกระบวนการลงทะเบียน 

 

ภาพท่ี 9 แสดงอีเมลตอบกลบัอตัโนมติัจากศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ือง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 10 แสดงสถานะด าเนินการในการขอลงทะเบียนเป็นสถาบนัหลกั/สมทบ 

 
ค าอธิบาย แสดงออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 เอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาการลงทะเบียนขอเป็นสถาบนัหลกั/สมทบ 

ส่วนท่ี 2 หลกัฐานการโอนช าระค่าธรรมเนียม 

 

โดยสถานะในแต่ละล าดบันั้นจะมีการแจง้เตือนผา่นระบบอีเมลอตัโนมติัไปยงัผูส้มคัร

ลงทะเบียนทุกคร้ัง 

 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 11 แสดงขอ้มูลหนา้หลกั ส่วนท่ี 2 การเขา้สู่ระบบแลว้ 

 
ค าอธิบาย 

1.แสดงขอ้มูลสถาบนัหลกัและสถาบนัสมทบท่ีอยูภ่ายใตส้ถาบนัหลกัน้ี 

2.แสดงเมนูขอ้มูลเจา้หนา้ท่ี ส าหรับแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัและเพื่อใหศู้นยก์ารศึกษาต่อเน่ืองฯ

ติดต่อประสานงาน 

3.แสดงปุ่มกิจกรรมประจ าสถาบนัหลกั/สมทบ 

4.แสดงปุ่มขอ้มูลของสถาบนัหลกั/สมทบ ส าหรับแกไ้ขขอ้มูลเก่ียวกบัสถาบนัหลกั/สมทบ 

 

ภาพท่ี 12 แสดงขอ้มูลส่วนตวัของเจา้หนา้ท่ีประจ าสถาบนัหลกั/สมทบ 

 
ค าอธิบาย 

สามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัเจา้หนา้ท่ีได ้โดยการกดปุ่มปรับปรุงขอ้มูล สีเขียว  

เคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง(*) หมายถึง ขอ้มูลท่ีส าคญั ไม่สามารถเวน้วา่งได ้



ภาพท่ี 13 แสดงขอ้มูลกิจกรรมทั้งหมดในสถาบนัหลกั/สมทบ ท่ีเลือก 

 
ค าอธิบาย 

1.แสดงรายช่ือกิจกรรมทั้งหมด โดยมีเง่ือนไขในการแสดงผลของกิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 

Active, กิจกรรมท่ีส้ินสุด, ทั้งหมด 

2.ปุ่มสีส้ม คือ ปุ่มจดัการ เพิ่ม ลบ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

3.ปุ่ มสีฟ้า คือ ปุ่ มแสดงรายละเอียดของโครงการกิจกรรม 

4.ปุ่มสีเขียว คือ เพิ่มกิจกรรม สามารถเพิ่มไดสู้งสุดไม่เกิน 6 กิจกรรมต่อ 1 คร้ังของการขอ

กิจกรรม 

 

 

 

 



ภาพท่ี 14 แสดงการขอเพิม่กิจกรรมในขั้นตอนท่ี 1 

 
ค าอธิบาย 

1.เลือกจ านวนกิจกรรม โดยเลือกไดสู้งสุด 6 กิจกรรม 

2.แสดงกลุ่มกิจกรรมประเภทท่ี 1 

3.ปุ่มสีน ้าเงิน คือ ด าเนินการสร้างแบบค าขอกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 15 แสดงขั้นตอนการกรอกรายละเอียดกิจกรรม 

 
 

ค าอธิบาย 

1.ขั้นตอนท่ี 2 กดปุ่มสีน ้าเงิน เลือก เพื่อเขา้ไปกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ของกิจกรรม 

2.ขั้นตอนท่ี 3 กดปุ่มสีน ้าเงิน เลือก เพื่อเขา้ไปแนบไฟลห์ลกัฐานการโอนช าระ 

3.ขั้นตอนท่ี 4 จะแสดงปุ่มใหก้ดยนืยนัในการส่งแบบค าขอ หลงัจากขั้นตอนท่ี 2-3 ส าเร็จแลว้ 

 

 

 

 



ภาพท่ี 16 แสดงรายระเอียดในการกรอกขอ้มูลขั้นตอนท่ี 2 

 
ค าอธิบาย 

ขอ้มูลส าหรับกรอกนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นรายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมและ

ส่วนท่ีเป็นไฟลแ์นบเอกสารประกอบการพิจารณา เคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง(*) หมายถึง ขอ้มูล

ท่ีส าคญั ไม่สามารถเวน้วา่งได ้



ภาพท่ี 17 แสดงการแนบไฟลห์ลกัฐานการโอนช าระ 

 
 

ค าอธิบาย 

1.เลือกไฟลแ์นบ เฉพาะไฟลท่ี์มีนามสกุล .jpg , jpeg , png (ไฟลภ์าพเท่านั้น) 

2.กรอกขอ้มูลต่าง ๆ ใหต้รงกนักบัไฟลแ์นบ เช่น ธนาคาร , ประเภทการช าระ , วนัเวลาท่ีโอน

ช าระ , จ านวนเงินท่ีโอนช าระ 

3.ระบุขอ้ความท่ีส าคญัส าหรับออกใบเสร็จ 

4.กดปุ่มสีน ้าเงิน เพื่อบนัทึกขอ้มูล 

 

 

 

 



ภาพท่ี 18 แสดงการยนืยนัส่งแบบค าขอกิจกรรม 

 
ค าอธิบาย 

หลงัจากท าการบนัทึกขอ้มูลในขั้นตอนท่ี 2-3 เรียบร้อยแลว้ ในขั้นตอนท่ี 4 คือการยนืยนัส่งแบบ

ค าขอไปยงัผูดู้แลระบบ เม่ือท าการยนืยนัแลว้ ระบบจะท าการส่งอีเมลอตัโนมติัแจง้กลบัมายงั

ผูใ้ชง้านเพื่อใหท้ราบถึงสถานะด าเนินการ 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 19 แสดงการยนืยนัส่งแบบค าขอและแจง้สถานะด าเนินการ 

 
ค าอธิบาย 

การแจง้สถานะด าเนินการนั้นจะมีอยูห่ลายสถานะ เช่น รับเร่ือง/อยูร่ะหวา่งด าเนินการ , ส่งแผน , 

รอตรวจสอบจาก ผอ.ศูนยฯ์ , ส่งคะแนน , ลงคะแนน , หยดุ , ยกเลิก , แจง้สมาชิกส่งเอกสาร

ใหม่ , สมาชิกส่งเอกสารซ่อม , เล่ือน เป็นตน้ 



ภาพท่ี 20 แสดงภาพหลงัจากยนืยนัและส่งแบบค าขอ

 
ค าอธิบาย 

เม่ือยนืยนัและส่งแบบค าขอแลว้ จะไม่สามารถกดปุ่มส่งแบบค าขอไดอี้ก จะอยูใ่นสถานะรอ

ด าเนินการจากผูดู้แลระบบ 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 21 แสดงตารางประวติัการขอกิจกรรม 

 
ค าอธิบาย 

ตารางประวติัขอกิจกรรม แสดงสถานะต่าง ๆ ในการด าเนินงานและสามารถกดปุ่มสีน ้าเงิน เพื่อ

เขา้ไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ของกิจกรรมได ้

 

ภาพท่ี 22 แสดงตารางกิจกรรมทั้งหมดของสถาบนั 

 



ภาพท่ี 23 แสดงภาพสถาบนัสมทบยนืยนัแบบค าขอกิจกรรม

 
ค าอธิบาย 

1.การขอเพิ่มกิจกรรมของสถาบนัสมทบนั้น ขั้นตอนจะเหมือนดงัตวัอยา่งการขอกิจกรรมดงั

ภาพท่ี 13 – 21  

2.เม่ือกดปุ่มยนืยนัและส่งแบบค าขอแลว้ ค าขอนั้นจะไปแสดงท่ีสถาบนัหลกัและส่งอีเมล

อตัโนมติัแจง้ไปยงัสถาบนัหลกั 

3.สถาบนัหลกัมีหนา้ท่ีตรวจสอบกิจกรรมของสถาบนัสมทบและกดปุ่มอนุมติัเพื่อเป็นการ

รับทราบและยนืยนัการตรวจสอบ จากนั้นขอ้มูลจะถูกส่งไปยงัผูดู้แลระบบ 

 

 



ภาพท่ี 24 แสดงการตรวจสอบค าขอกิจกรรมระหวา่งสถาบนัหลกัและสมทบ 

 
 

ค าอธิบาย 

1.สถาบนัหลกัเขา้สู่ระบบและเขา้ไปดูรายช่ือกิจกรรมของสถาบนัสมทบ จะปรากฏขอ้ความสี

แดง “รออนุมติัค าขอเพิ่มกิจกรรม” ล าดบัท่ี 2 ดงัภาพ เพื่อแจง้ใหท้ราบวา่มีการขอกิจกรรมจาก

สถาบนัสมทบ 

2.สถาบนัหลกัมีหนา้ท่ีเขา้ไปท าการตรวจสอบกิจกรรมของสถาบนัสมทบโดยกดปุ่มสีส้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 25 แสดงขอ้ความแจง้เตือนเพื่อใหต้รวจสอบกิจกรรมของสถาบนัสมทบ 

 
ค าอธิบาย 

1.เม่ือสถาบนัหลกัคลิกเขา้ไปดูกิจกรรมของสถาบนัสมทบแลว้ จะปรากฏสัญลกัษณ์  ใน Tab 

ประวติัการขอกิจกรรม 

2.เม่ือคลิกเขา้ไปแลว้จะปรากฏปุ่ มสีแดง “ยนืยนัค าขอ” เพื่อใหส้ถาบนัหลกัเขา้ไปตรวจสอบและ

ท าการยนืยนัแบบค าขอเพื่อส่งค าขอกิจกรรมไปยงัผูดู้แลระบบ 

 

ภาพท่ี 26 แสดงรายการประวติัขอกิจกรรม 

 



ภาพท่ี 27 แสดงการยนืยนัแบบค าขอกิจกรรมของสถาบนัสมทบ 

 
ค าอธิบาย 

1.ขั้นตอนท่ี 2-3 สถาบนัหลกั สามารถกดปุ่ม “เลือก” สีน ้าเงิน เพื่อเขา้ไปดูรายละเอียดกิจกรรม

ของสถาบนัสมทบได ้

2.ขั้นตอนท่ี 4 สถาบนัหลกัจะตอ้งกดปุ่ม “ยนืยนัและส่งแบบค าขอ” สีเขียว เพือ่เป็นการยนืยนัค า

ขอกิจกรรมของสถาบนัสมทบเพื่อส่งไปยงัผูดู้แลระบบ 



ภาพท่ี 28 แสดงสถานะด าเนินการต่าง ๆ ของกิจกรรม 

 
ค าอธิบาย 

1.แสดงล าดบัของสถานะด าเนินการ โดยล าดบัท่ี 2 ในช่องหมายเหตุจะแสดงขอ้ความถึงสถาบนั

หลกักดปุ่มยนืยนัแบบค าขอ “ส่งแผน” ไปยงัผูดู้แลระบบ 

2.เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสถานะด าเนินการ ระบบจะท าการส่งอีเมลอตัโนมติัและบนัถึงสถานะ

ด าเนินการต่าง ๆใหท้ราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 29 แสดงการเพิ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

 
 

ค าอธิบาย 

1.upload ไฟลเ์อกสารผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยการแนบไฟล ์และกดปุ่มสีน ้าเงินเพื่อ upload ไฟล์

หลกัฐานการเขา้ร่วมกิจกรรม 

2.ปุ่มสีฟ้า  ส าหรับน าเขา้รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแบบไฟล ์Excel สามารถเพิม่ไดห้ลายรายช่ือ 

โดยระบบจะมีการตรวจสอบรายช่ือซ ้าซอ้น 



3.ปุ่ มปีเขียว ส าหรับคน้หาโดย ช่ือ-สกุล , เลขท่ีใบอนุญาตฯ ก. เพื่อเพิ่มรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมอบรมท่ี

ละคน 

4.ปุ่มสีส้ม ส าหรับส่งคะแนนไปยงัผูดู้แลระบบ เพื่อด าเนินการพิจารณาอนุมติัหน่วยคะแนน 

ระบบจะท าการแจง้เตือนสถานะด าเนินการผา่นช่องทางอีเมลให้ทราบทุกสถานะ 

 

ในการเพิ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดน้ั้น สถานะของกิจกรรมจะตอ้งอยูใ่นสถานะ “อนุมติั” เท่านั้น 

 

ภาพท่ี 30 แสดงขอ้ความแจง้เตือนสถานะด าเนินการขอพิจารณาหน่วยคะแนน 

 
ค าอธิบาย 

หลงัจากกดปุ่มส่งคะแนนแลว้ จะแสดงสัญลกัษณ์  “แนบไฟลผ์ูเ้ขา้ร่วมอบรมแลว้ รอ

ด าเนินการ” จากนั้นผูดู้แลระบบจะด าเนินการอนุมติัหน่วยคะแนน 

 



วิธีการใชง้านโปรแกรม PTActivity.exe โปรแกรมส าหรับลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

Link Download : https://pt.or.th/Application/PTActivity.rar 

ภาพท่ี 31 แสดงไอคอนโปรแกรม PTActivity.exe 

 
 

ค าอธิบาย 

1.โปรแกรม PTActivity.exe ท างานบนระบบปฏิบติัการ Window  

2.ใชส้ าหรับใหส้ถาบนัหลกั/สมทบ ลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยระบบจะท าการเพิ่ม

สมาชิกท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมลงในฐานขอ้มูลกิจกรรม 

3.ตอ้งเช่ือมต่อ Internet ทุกคร้ัง เน่ืองจากระบบจะท าการอ่านและบนัทึกขอ้มูลบน Server 

4.ใชร่้วมกบัเคร่ืองอ่าน Smart Card Reader ส าหรับอ่านบตัรประชาชน ดงัภาพท่ี 143 

 

ภาพท่ี 32 แสดงเคร่ืองอ่าน Smart Card Reader 

 



ภาพท่ี 33 แสดงการเขา้สู่ระบบโปรแกรม PTActivity.exe 

 
ค าอธิบาย 

1.เปิดโปรแกรม PTActivity.exe โดยการดบัเบ้ิลคลิกท่ีโปรแกรม  

2.กรอก Username และ Password (ใชร้หสัเดียวกนักบัท่ีใชง้านบนเวบ็ไซต)์ 

3.กดปุ่ม เขา้สู่ระบบ  

 

ภาพท่ี 34 แสดงเมนูลงทะเบียน 

 
ค าอธิบาย 

กดคลิกไปท่ีเมนู มุมบนซ้ายสุดของโปรแกรมจากนั้นเลือกเมนู ลงทะเบียน 

 



ภาพท่ี 35 แสดงหนา้ลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม 

 
 

ค าอธิบาย 

1.กรอกรหสักิจกรรม จากนั้นกดปุ่มคน้หา 

2.กรณีภาพ 35 แสดงการกรอกรหสักิจกรรมท่ีไม่มีอยูใ่นสังกดัของสถาบนันั้น ระบบจะแจง้

เตือนวา่ กิจกรรมน้ีเป็นของสถานบนัอ่ืน ไม่สามารถลงขอ้มูลได ้

3.ตอ้งเป็นรหสักิจกรรมท่ีมีอยูใ่นสถาบนัท่ีจดัอบรมเท่านั้น จึงจะสามารถกรอกขอ้มูลได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 36 แสดงการคน้หากิจกรรมม 

 
 

ค าอธิบาย 

1.กรอกรหสักิจกรรมและกดปุ่มคน้หา ระบบจะแสดงประเภทกิจกรรม , ช่ือกิจกรรม , รายช่ือ

สมาชิกท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมนั้นทั้งหมด 

2.หากไม่มีเคร่ืองอ่าน Smart Card Reader ใหท้ าการกรอกเลขบตัรประชาชน หรือ เลขท่ี

ใบอนุญาตฯ ก. และกดปุ่มคน้หา จากนั้นระบบจะแสดงขอ้มูลของสมาชิกใหต้รวจสอบความ

ถูกตอ้งก่อนเพิ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

3.ระบบจะแสดงกล่องขอ้ความใหย้นืยนัการลงทะเบียน โดยการกดปุ่ม Yes เพื่อลงทะเบียน หรือ 

กดปุ่ม No เพื่อยกเลิก 

 

 

 

 



ภาพท่ี 37 แสดงภาพการใชเ้คร่ืองอ่าน Smart Card Reader 

 

 
 

ค าอธิบาย 

ท าการเสียบบตัรประชาชนท่ีเคร่ืองอ่าน Smart Card Reader รอสักครู่ ระบบจะอ่านขอ้มูลบตัร

มาแสดงบนหนา้จอและจะแสดงกล่องขอ้ความใหย้นืยนัการลงทะเบียน โดยการกดปุ่ม Yes เพื่อ

ลงทะเบียน หรือ กดปุ่ม No เพื่อยกเลิก 

 

หมายเหตุ : กรณีท่ีอ่านบตัรไม่ส าเร็จ อาจมีสามารถมาจากแถบแม่เหลก็บนบตัรช ารุดหรือมีรอย

ขีดข่วน จึงไม่สามารถอ่านได ้ใหท้ าความสะอาดและถอดออก จากนั้นเสียบเขา้ใหม่อีกคร้ัง หาก

ยงัไม่สามารถอ่านไดอี้ก ใหใ้ชวิ้ธีกรอกเลขประจ าตวัประชาชนหรือเลขท่ีใบอนุญาตฯ ก. 
 


