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ประกาศสภากายภาพบําบัด
เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง การรับรองหลักสูตร
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกําหนดหน่วยคะแนน
พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่ออนุวัติตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสภากายภาพบําบัด ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเพื่อ
การต่ ออายุ ใบอนุญ าตเป็น ผู้ประกอบวิ ชาชี พ กายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกํา หนดให้คุณ สมบั ติ
ประเภทการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องและการรับรองหลักสูตรหรือกิจกรรม รวมทั้งการกําหนด
หน่วยคะแนน ให้เป็นไปตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด
สภากายภาพบําบัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภากายภาพบําบัด จึงออกประกาศ
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่อง การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
สาขากายภาพบําบัด การรับรองหลักสูต ร 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
หรือการฝึกอบรมระยะสั้นที่จัดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
“ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง” หมายความว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบําบัด
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
“กิจกรรม” หมายความว่า กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันที่จดั การศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัด
“หน่วยคะแนน” หมายความว่า จํานวนนับของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งตีค่าเป็นหน่วยคะแนน
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 เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
ที่ได้รับการรับรองจากสภากายภาพบําบัด หรือเป็นสถานพยาบาลที่มีขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ เตียงขึ้น ไป
และมีหน่วยงานกายภาพบําบัดอยู่ในโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นทางการ หรือเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการ
ผู้ป่วยเฉพาะโรคหรือเฉพาะกลุ่มและมีหน่วยงานกายภาพบําบัดอยู่ในโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นทางการ
๔.๓.๒ มีการจัดประชุมวิชาการประจําปี หรือการอบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรม
ระยะสั้น 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 โดยต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดจากหน่วยงานอื่น
หรือองค์กรภายนอก เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมของสถาบันหลัก
๕.๔ ต้องจัดให้มีหลักสูตรหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ การจัดประชุม
วิชาการประจําปี หรือการอบรมฟื้น ฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ
การสัมมนาทางวิชาการ หรือการอภิปรายหมู่ หรือการบรรยายชุ ด วิชาที่จัด ขึ้น อย่างต่อเนื่อง หรื อ
การบรรยายพิเศษ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และต้องจัดการประชุมวิชาการประจําปีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ภายในห้าปีนับแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสถาบันหลักจากสภากายภาพบําบัด
๕.๕ ออกหลักฐานรับรองการเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรหรือกิจกรรม
๕.๖ จัดทําระบบและบันทึกหน่วยคะแนนของผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรหรือ
กิจกรรมที่สถาบัน หลักจัด เองและที่จัดโดยสถาบัน สมทบ ลงในฐานข้อมูลของศูน ย์การศึกษาต่อเนื่อง
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/การอบรมระยะสั้น
หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนาทางวิชาการ หรือการอภิปรายหมู่ หรือการบรรยายชุดวิชา
ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือการบรรยายพิเศษ ในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาก่อนสมัครเป็นสถาบันสมทบ
๖.๓ มีห น่ ว ยงานและเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจํ า ที่ รั บผิ ด ชอบการจั ด หลั ก สู ต รหรื อ กิ จ กรรม
การศึกษาต่อเนื่อง
๖.๔ มีระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อกับสถาบันหลักได้
ข้อ ๗ สถาบันสมทบมีหน้าที่
๗.๑ บริหารจัด การหลักสูตรหรือกิจกรรมที่สถาบันสมทบจัด เพื่อให้มีคุณ ภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
๗.๒ จัดการศึกษาต่อเนื่องที่ได้รับการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและมีการประเมิน
การจัดการศึกษาต่อเนื่องนั้น
๗.๓ จัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดจากหน่วยงานอื่น
หรือองค์กรภายนอกเข้าศึกษา หรือฝึกอบรมในหลักสูตร หรือร่วมกิจกรรมของสถาบันสมทบ
๗.๔ ต้องจัดให้มีหลักสูตรหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ การจัดประชุม
วิชาการประจําปี หรือการอบรมฟื้น ฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ
การสัมมนาทางวิชาการ หรือการอภิปรายหมู่ หรือการบรรยายชุ ด วิชาที่จัด ขึ้น อย่างต่อเนื่อง หรื อ
การบรรยายพิเศษ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๗.๕ ออกหลักฐานรับรองการเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรหรือกิจกรรม
๗.๖ แจ้งรายชื่อผู้ที่เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรหรือกิจกรรมและหน่วยคะแนน
ที่ได้รับไปยังสถาบันหลัก เพื่อการบันทึกลงในฐานข้อมูลของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ทั้งนี้ สถาบันสมทบ
จะต้องแจ้งรายชื่อเฉพาะนักกายภาพบําบัด ที่เข้าร่ว มในหลักสูต รหรือกิจกรรมครบถ้วนตามระยะเวลา
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 ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งจะเป็ น ผู้ นํ า เสนอข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถาบั น เพื่ อ ให้
สภากายภาพบําบัดพิจารณารับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง กรณีที่ให้การรับรองแล้วจะกําหนดรหัส
สถาบันหลักหรือรหัสสถาบันสมทบให้และแจ้งผลการพิจารณาให้สถาบันทราบ ทั้งนี้ สภากายภาพบําบัด
จะให้การรับรองการเป็นสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบคราวละห้าปี
ข้อ ๙ ให้สถาบันหลักหรือสถาบันสมทบที่ได้รับการรับรองดําเนินการ ดังนี้
๙.๑ ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหลักสูต รหรือกิจกรรมเข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องกําหนด
๙.๒ ดําเนินการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรม ภายในห้าปีนับแต่วันที่สภากายภาพบําบัด
ให้การรับรองสถาบัน
ข้อ ๑๐ การศึกษาต่อเนื่องแบ่งได้ ดังนี้
๑๐.๑ กิ จ กรรมประเภทเพิ่ ม พู น ความรู้ ความสามารถทางวิ ช าชี พ หรื อ วิ ช าการ
ด้านกายภาพบําบัดหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จัดโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ ได้แก่
(๑) การประชุมวิชาการประจําปี
(๒) อบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น
(๓) การอบรมเชิงปฏิบัติการ
(๔) การสัมมนาทางวิชาการ
(๕) การอภิปรายหมู่
(๖) การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(๗) การบรรยายพิเศษ
๑๐.๒ กิ จ กรรมประเภทเพิ่ ม พู น ความรู้ ความสามารถทางวิ ช าชี พ หรื อ วิ ช าการ
ด้านกายภาพบําบัดหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามชนิดของกิจกรรมในข้อ ๑๐.๑ (๑) ถึง (๗) ที่ไม่ได้
จัด ขึ้ น โดยสถาบัน หลัก หรือ สถาบั นสมทบ หรือ ที่จัด ขึ้น โดยสถาบั น หลั กหรือสถาบัน สมทบ แต่ มิไ ด้
ขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
๑๐.๓ กิจ กรรมประเภทเพิ่ ม พูน ความรู้ โดยศึ กษาหรื อ เรีย นรู้ด้ ว ยตนเองจากสื่ อ
ชุดมาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ได้แก่

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

(๑) การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อสําเร็จรูป
๑๐.๔ กิจกรรมประเภทการมีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาบุคลากร หรือพัฒ นาวิ ชาชี พ
กายภาพบําบัด ได้แก่
(๑) การเป็ น อาจารย์ ผู้ ค วบคุ ม การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านทางคลิ นิ ก ของนั ก ศึ ก ษา
กายภาพบําบัดในหลักสูตรกายภาพบําบัด
(๒) การสร้างสื่อการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบ
(๓) การแต่งหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
(๔) การเป็ น วิ ท ยากรหรื อ ผู้ อ ภิ ป รายในเนื้ อ หาทางวิ ช าชี พ หรื อ วิ ช าการ
ด้านกายภาพบําบัดตามกิจกรรมข้อ ๑๐.๑
(๕) การสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
(๖) การสร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
(๗) การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและสุขภาพ
(๘) นวัตกรรมทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและสุขภาพ
(๙) การตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในวารสารวิชาการ
(๑๐) การเสนอผลงานทางวิชาการ
(๑๑) การทบทวนและกลั่นกรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
(๑๒) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
(๑๓) การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย
(๑๔) การอ่านผลงานเพื่อประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
(๑๕) การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
๑๐.๕ กิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรู้ โดยศึกษาในระบบหลักสูตรการเรียนการสอน
ของสถาบันการศึกษา ได้แก่
(๑) การศึกษาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(๒) การศึกษาหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
๑๐.๖ กิจกรรมอื่น ๆ นอกจากข้อ ๑๐.๑ ถึง ๑๐.๕ ซึ่งสภากายภาพบําบัดพิจารณา
เป็นแต่ละกรณีไป
ข้อ ๑๑ การขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน เพื่อรับรองหลักสูตรหรือกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันหลัก
และสถาบันสมทบ จะต้องยื่นคําขอรับรองหลักสูตรหรือกิจกรรม พร้อมหลักฐานต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ตามแบบ ศ.น.สกภ.๓ ท้ายประกาศนี้
๑๑.๑ กิจกรรมตามข้อ ๑๐.๑ ต้องเสนอโครงการล่ว งหน้าไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน
ก่อนการดําเนินกิจกรรม โดยครอบคลุมรายละเอียด ดังนี้

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

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 ที่จัด โดยสถาบัน หลักหรือสถาบันสมทบ 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

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

๑๑.๒.๑๔ การบริหารจัดการหลักสูตร
(๑) คณะกรรมการหลักสูตร
(๒) คุณสมบัติของผู้สอน
๑๑.๒.๑๕ ปัจจัยเกื้อหนุน
(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 ที่จัด โดยสถาบั น หลัก หรือ สถาบั นสมทบสามารถ
ดําเนินกิจกรรมได้ภายในห้าปี นับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง
ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกําหนดและการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนให้เป็นไป
ตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๕ หน่ว ยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อการต่อ อายุใบอนุญ าตการประกอบวิชาชี พ
กายภาพบําบัด ต้องเป็นหน่วยคะแนนที่เก็บสะสมในระยะเวลาห้าปี ตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตจนถึงวันที่
ใบอนุญ าตหมดอายุ และหน่ว ยคะแนนสะสมดังกล่าว จะใช้ในการต่ออายุใบอนุญ าตเป็น ผู้ประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
นายกสภากายภาพบําบัด

คําแนะนําการสมัครเป็ นสถาบันหลัก
สําหรั บหน่ วยงานหรื อองค์ก รที่มีคุณลักษณะ ตามประกาศสภากายภาพบํา บัด เรื่ อ ง การรั บรองสถาบันที่จัด การศึกษา
ต่อเนื่อง การรับรองหลักสู ตร กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกําหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔.๓ ดังนี้
๑. เป็ นสถาบัน การศึ ก ษาซึ่ งเปิ ดสอนหลั ก สู ตรระดั บ ปริ ญญาวิ ช าชี พ กายภาพบํา บั ด ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก
สภากายภาพบําบัด หรื อเป็ นสถานพยาบาลที่มีขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ เตียงขึ้นไปและมีหน่ วยงานกายภาพบําบัดอยู่ในโครงสร้ างการ
บริ หารอย่างเป็ นทางการ หรื อเป็ นสถานพยาบาลที่ให้บริ การผูป้ ่ วยเฉพาะโรคหรื อเฉพาะกลุ่มและมีหน่ วยงานกายภาพบําบัดอยู่ใน
โครงสร้างการบริ หารอย่างเป็ นทางการ
๒. มีการจัดประชุมวิชาการประจําปี หรื อการอบรมฟื้ นฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น หรื อการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หรื อ
การสัมมนาทางวิชาการ หรื อการอภิปรายหมู่ หรื อการบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง หรื อการบรรยายพิเศษ ในระยะเวลา
สองปี ที่ผ่านมาก่อนสมัครเป็ นสถาบันหลัก
๓. มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ประจําที่รับผิดชอบการจัดหลักสู ตรหรื อกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
๔. มีระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้
หน่วยงานที่ตอ้ งการสมัครเป็ นสถาบันหลัก ให้ยนื่ คําขอตามแบบ ศ.น.สกภ.๑ พร้อมเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
๑. หลักฐานแสดงว่าเป็ นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองปริ ญญาจากสภากายภาพบําบัด (กรณีสถาบันการศึกษา)
๒. สําเนาแผนภูมิแสดงหน่วยงานกายภาพบําบัดที่อยูใ่ นโครงสร้างการบริ หารอย่างเป็ นทางการของสถานพยาบาล
(กรณี สถานพยาบาล)
๓. หลักฐานแสดงการจัดกิจกรรมประเภทที่ ๑ ในระยะเวลาสองปี ที่ผ่านมาก่อนสมัครเป็ นสถาบันหลัก
๔. สําเนาคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยงาน ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหลักสู ตรหรื อกิจกรรม
๕. หลักฐานแสดงระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้
ทั้งนี้ เมื่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ได้รับเรื่ องและเอกสารประกอบครบถ้วนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จะดําเนินการขอมติรับรอง
จากสภากายภาพบําบัดภายในหกสิ บวัน และจะแจ้งผลการดําเนินการให้ท่านได้ทราบต่อไป

ศ.น.สกภ.๑

คําขอเป็ นสถาบันหลัก
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบําบัด
ชื่อหน่ วยงาน / องค์ กร.............................................................................................................................................................................
ลักษณะของหน่ วยงาน / องค์กร
 เป็ นสถาบันการศึกษา (คณะ/ภาควิชา/หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรื อภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตกายภาพบําบัด) มีจาํ นวน
อาจารย์กายภาพบําบัดในสังกัด................................... คน
 เป็ นสถานพยาบาล ประเภท (โปรดระบุ)...............................................................................................................................
มีจาํ นวนเตียงรับผูป้ ่ วย ................................... เตียง มีจาํ นวนนักกายภาพบําบัดในสังกัด .................................. คน
 เป็ นหน่วยงาน/องค์กรตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด (โปรดระบุ)........................................................................
หลักฐานแสดงคุณสมบัติของสถาบันหลัก
 หลักฐานแสดงว่า เป็ นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองปริ ญญาวิชาชีพจากสภากายภาพบําบัด (กรณี สถาบันการศึกษา)
 สําเนาแผนภูมิแสดงหน่วยงานกายภาพบําบัดที่อยูใ่ นโครงสร้างการบริ หารอย่างเป็ นทางการของสถานพยาบาล
(กรณี สถานพยาบาล)
 หลักฐานแสดงการจัดกิจกรรมประเภทที่ ๑ ในระยะเวลาสองปี ที่ผ่านมาก่อนสมัครเป็ นสถาบันหลัก
 สําเนาคําสัง่ ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหลักสู ตรหรื อกิจกรรมและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยงาน
 หลักฐานแสดงระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้
ชื่อผู้รับผิดชอบการจัดหลักสู ตรหรื อกิจกรรมการศึ กษาต่ อเนื่องของสถาบันหลัก
ชื่อ นาย / นาง / นางสาว ........................................................................... นามสกุล ...........................................................................
ตําแหน่งในหน่วยงาน/ องค์กร.............................................................................................................................................................
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็ นสถาบันหลัก..........................................................................................................................................
ที่อยู่ อาคาร ............................................. ชั้นที่ .......... เลขที่ .................... หมู่ ....................... ซอย ...................................................
ถนน....................................... แขวง / ตําบล ......................................................... เขต / อําเภอ .........................................................
จังหวัด ............................... รหัสไปรษณี ย ์ ....................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร .......................................
E-mail .................................................................. Website ................................................................................................................
ผูย้ นื่ คําขอยินดีที่จะรับสถาบันสมทบ เป็ นเครื อข่าย จํานวน .................................... แห่ง
ผูย้ นื่ คําขอยินดีชาํ ระค่าธรรมเนียมในการรับรองสถาบันหลักจํานวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
(ลงชื่อ) ........................................................................
(.....................................................................)
ตําแหน่ง ...............................................................................

คําแนะนําการสมัครเป็ นสถาบันสมทบ
สําหรั บหน่ วยงานหรื อองค์กรที่มีคุณ ลักษณะตามประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่ อง การรั บรองสถาบัน ที่จัด การศึกษา
ต่อเนื่อง การรับรองหลักสู ตร กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกําหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖ ดังนี้
๑. เป็ นสถาบัน การศึ ก ษา สถานพยาบาล หน่ ว ยงานหรื อองค์ก รของรั ฐ ที่ ประสงค์จ ะสมัค รเป็ นสถาบัน สมทบ ทั้งนี้
หากเป็ นสถานพยาบาล หน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐ จะต้องมีหน่วยงานกายภาพบําบัดอยูใ่ นโครงสร้างการบริ หารอย่างเป็ นทางการ
๒. มีก ารจัด ประชุมวิ ชาการประจําปี หรื อ การอบรมฟื้ นฟูวิ ชาการ/การอบรมระยะสั้น หรื อ การอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ ก าร
หรื อการสัมมนาทางวิชาการ หรื อการอภิปรายหมู่ หรื อการบรรยายชุดวิชา ที่จดั ขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรื อการบรรยายพิเศษ ในระยะเวลา
สามปี ที่ผ่านมาก่อนสมัครเป็ นสถาบันสมทบ
๓. มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ประจําที่รับผิดชอบการจัดหลักสู ตรหรื อกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
๔. มีระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อกับสถาบันหลักได้
หน่วยงานที่ตอ้ งการสมัครเป็ นสถาบันสมทบ ต้องดําเนินการ ดังนี้
๑. มีหนังสื อแสดงความจํานงขอเป็ นสถาบันสมทบต่อสถาบันหลักที่ตอ้ งการเป็ นเครื อข่าย
๒. มีหนังสื อตอบรับการเป็ นสถาบันสมทบจากสถาบันหลักอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๓. คําขอตามแบบ ศ.น.สกภ.๒ พร้อมเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
๓.๑. หนังสื อตอบรับการเป็ นสถาบันสมทบจากสถาบันหลักอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๓.๒. หลัก ฐานแสดงว่ า เป็ นสถาบัน การศึ ก ษาที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองจากสภาสถาบัน ที่ จัด การศึ ก ษาและสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กรณี สถาบันการศึกษา)
๓.๓. สําเนาแผนภูมิแสดงหน่วยงานกายภาพบําบัดที่อยูใ่ นโครงสร้างการบริ หารอย่างเป็ นทางการของสถานพยาบาล
หน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐ (กรณี สถานพยาบาล หน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐ)
๓.๔. หลักฐานแสดงการจัดกิจกรรมประเภทที่ ๑ ในระยะเวลาสามปี ที่ผ่านมา ก่อนสมัครเป็ นสถาบันสมทบ
๓.๕. สําเนาคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยงาน ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหลักสู ตรหรื อกิจกรรม
๓.๖. หลักฐานแสดงระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้
ทั้งนี้ เมื่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเรื่ องและเอกสารประกอบครบถ้วนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จะดําเนินการขอมติรับรอง
จากสภากายภาพบําบัดภายในหกสิ บวัน และจะแจ้งผลการดําเนินการให้ท่านได้ทราบต่อไป

ศ.น.สกภ.๒

คําขอเป็ นสถาบันสมทบ
ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบําบัด
ชื่อหน่ วยงาน / องค์ กร.............................................................................................................................................................................
ลักษณะของหน่ วยงาน / องค์กร
 เป็ นสถาบันการศึกษา ระดับ คณะ/ภาควิชา/หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรื อภาควิชา
 เป็ นสถาบันการศึกษา ระดับ คณะ/ภาควิชา/หน่ วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรื อภาควิชาซึ่ งผลิตบัณฑิตกายภาพบําบัด
มีจาํ นวนอาจารย์กายภาพบําบัดในสังกัด................................... คน
 เป็ นสถานพยาบาล ประเภท (โปรดระบุ)................................................................................................................................
มีจาํ นวนเตียงรับผูป้ ่ วย ................................... เตียง มีจาํ นวนนักกายภาพบําบัดในสังกัด .................................. คน
 เป็ นหน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐ (โปรดระบุ) .....................................................................................................................
ขอแสดงความจํานงเข้ าเป็ นสถาบันสมทบ ในเครือข่ ายของสถาบันหลัก
ชื่อสถาบันหลัก ...................................................................................................................................................................................
หลักฐานแสดงคุณสมบัติของสถาบันสมทบ
 หนังสื อตอบรับการเป็ นสถาบันสมทบจากสถาบันหลัก
 หลักฐานแสดงว่าเป็ นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาบันที่จดั การศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กรณี สถาบันการศึกษา)
 สําเนาแผนภูมิแสดงหน่วยงานกายภาพบําบัดที่อยูใ่ นโครงสร้างการบริ หารอย่างเป็ นทางการของสถานพยาบาล หน่ วยงาน
หรื อองค์กรของรัฐ (กรณี สถานพยาบาล หน่วยงานหรื อองค์กรของรัฐ)
 หลักฐานแสดงการจัดกิจกรรมประเภทที่ ๑ ในระยะเวลาสามปี ที่ผ่านมาก่อนสมัครเป็ นสถาบันสมทบ
 สําเนาคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยงาน ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหลักสู ตรหรื อกิจกรรม
 หลักฐานแสดงระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้
ชื่อผู้รับผิดชอบการจัดหลักสู ตรหรื อกิจกรรมการศึ กษาต่ อเนื่องของสถานบันสมทบ
ชื่อ นาย / นาง / นางสาว ........................................................................... นามสกุล ...........................................................................
ตําแหน่งในหน่วยงาน/ องค์กร.............................................................................................................................................................
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็ นสถาบันหลัก..........................................................................................................................................
ที่อยู่ อาคาร ............................................. ชั้นที่ .......... เลขที่ .................... หมู่ ....................... ซอย ...................................................
ถนน....................................... แขวง / ตําบล ......................................................... เขต / อําเภอ .........................................................
จังหวัด ............................... รหัสไปรษณี ย ์ ....................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร .......................................
E-mail .................................................................. Website ................................................................................................................
ผูย้ นื่ คําขอยินดีชาํ ระค่าธรรมเนียมในการรับรองสถาบันสมทบ จํานวน ๔,๐๐๐ บาท (สี่ พนั บาทถ้วน)
(ลงชื่อ) ........................................................................
(.....................................................................)
ตําแหน่ง......................................................................

ศ.น.สกภ.๓

ส่ วนราชการ/หน่ วยงาน.................................................................................................... โทรศัพท์ .....................................................
ที่................................................................. วันที่.................................................................................................................................
เรื่อง ขอให้ พิจารณารับรองหลักสู ตร หรือกิจกรรมการศึกษาต่ อเนื่อง
เรี ยน

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบาบัด

ข้าพเจ้า........................................................................... ในนาม.............................................................................................
ซึ่ งเป็ นสถาบันหลักของศูนย์การศึกษาต่อเนื่ อง มีความประสงค์ขอให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่ องสภากายภาพบําบัดพิจารณารั บรอง
หลักสู ตร/กิจกรรม เรื่ อง........................................................................................................................................................................
ซึ่ งเป็ นกิจกรรมประเภทที่ ๑
 ชนิดที่ ๑
การประชุมวิชาการประจําปี
 ชนิดที่ ๒
การอบรมฟื้ นฟูวิชาการ / การอบรมระยะสั้น
 ชนิดที่ ๓
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
 ชนิดที่ ๔
การสัมมนาทางวิชาการ
 ชนิดที่ ๕
การอภิปรายหมู่
 ชนิดที่ ๖
การบรรยายชุดวิชาที่จดั ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 ชนิดที่ ๗
การบรรยายพิเศษ
ซึ่ งเป็ นกิจกรรมประเภทที่ ๕
 ชนิดที่ ๒๖ การศึกษาในหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
 ชนิดที่ ๒๗ การศึกษาหลักสู ตรระยะสั้นทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย
 สถาบันหลัก..............................................................................................รหัสสถาบันหลัก...........................................
 สถาบันสมทบ...........................................................................................รหัสสถาบันสมทบ........................................
พร้อมนี้ขา้ พเจ้าได้แนบ
 เอกสารประกอบการพิ จารณา (ตามประกาศสภากายภาพบําบัด เรื่ อง การรั บรองสถาบันที่จัดการศึ กษาต่อเนื่ อ ง
การรับรองหลักสู ตร กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกําหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๕๖)
 ค่าธรรมเนียมการพิจารณารับรองหลักสู ตร/กิจกรรม เป็ นจํานวนเงิน ...................... บาท (..........................................)
ทั้งนี้ ได้ส่งสําเนาเอกสารการโอนเงินมาด้วยแล้ว
(ลงชื่อ) ......................................................................
(.....................................................................)
ตําแหน่ง ......................................................................
หมายเหตุ
- กรณี การขอรับรองหลักสู ตร/กิจกรรมประเภทที่ ๑ ต้องเสนอโครงการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสี่ สิบห้าวันก่อนจัดกิจกรรม
- กรณี การขอรับรองหลักสู ตร/กิจกรรมประเภทที่ ๕ ต้องเสนอโครงการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าหกสิ บวันก่อนจัดกิจกรรม
- ค่าธรรมเนียมนี้จะไม่ มีการคืนเงินให้ ไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้ น

๒

ศ.น.สกภ.๔

ส่ วนราชการ/หน่ วยงาน.................................................................................................... โทรศัพท์ ....................................................
ที่................................................................. วันที่.................................................................................................................................
เรื่อง ขอให้ พิจารณารับรองกิจกรรมเพื่อกําหนดและขึ้นทะเบียนหน่ วยคะแนนการศึ กษาต่ อเนื่อง (รายบุคคล)
เรี ยน

ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบําบัด

ด้วยข้าพเจ้า...............................................................................ตําแหน่ง..............................................................................
สถานที่ปฏิบตั ิงาน..........................................................................เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ..................................................
วันที่ข้ ึนทะเบียนใบอนุญาตฯ..................................................................วันที่หมดอายุใบอนุญาตฯ....................................................
มีความประสงค์ขอให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องพิจารณารับรองกิจกรรม เพื่อกําหนดและขึ้นทะเบียนหน่ วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่ อง
แก่ขา้ พเจ้า ดังต่อไปนี้
กิจกรรม
ประเภทที่ ๒
(กิจกรรมชนิด
เดียวกับ
กิจกรรม
ประเภทที่ ๑)

 ชนิดที่ ๑
 ชนิดที่ ๒
 ชนิดที่ ๓
 ชนิดที่ ๔
 ชนิดที่ ๕
 ชนิดที่ ๖
 ชนิดที่ ๗

การประชุมวิชาการประจําปี
การอบรมฟื้ นฟูวิชาการ / การอบรมระยะสั้น
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การสัมมนาทางวิชาการ
การอภิปรายหมู่
การบรรยายชุดวิชาที่จดั ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การบรรยายพิเศษ

กิจกรรม
ประเภทที่ ๔

 ชนิดที่ ๑๑ การเป็ นอาจารย์ผูค้ วบคุมการฝึ กปฏิบ ัติงานทางคลิ นิ ก ไม่เสี ยค่าธรรมเนียม
ของนักศึกษากายภาพบําบัดในหลักสู ตรกายภาพบําบัด
 ชนิดที่ ๑๒ การสร้างสื อการเรี ยนรู ้พร้อมแบบทดสอบ
 ชนิดที่ ๑๓ การแต่งหนังสื อหรื อตําราทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
 ชนิดที่ ๑๔ การเป็ นวิทยากรหรื อผูอ้ ภิปรายในเนื้อหาวิชาการทาง
วิชาชีพกายภาพบําบัด (กิจกรรมประเภทที่ ๑ หรื อ ๒
 ชนิดที่ ๑๕ การสร้างสรรค์ระบบหรื อกิจกรรมการให้บริ การทาง
วิชาชีพกายภาพบําบัด
 ชนิดที่ ๑๖ การสร้างหรื อพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
 ชนิดที่ ๑๗ การถ่ายทอดความรู ้ทางวิชาชีพกาภาพบําบัดและสุ ขภาพ
 ชนิดที่ ๑๘ นวัตกรรมทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและสุ ขภาพ

ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามประกาศ
ส ภ า ก า ย ภ า พ บํ า บั ด เ รื่ อ ง
ค่าธรรมเนี ยมการรั บรองสถาบัน
ที่ จั ด กา รศึ ก ษา ต่ อ เนื่ อ ง กา ร
รั บ รองหลัก สู ตรและกิ จ กรรม
การศึ กษาต่ อเนื่ อ ง พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๒

ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามประกาศ
ส ภ า ก า ย ภ า พ บํ า บั ด เ รื่ อ ง
ค่าธรรมเนี ยมการรั บรองสถาบัน
ที่ จั ด กา รศึ ก ษา ต่ อ เนื่ อ ง กา ร
รั บ รองหลัก สู ตรและกิ จ กรรม
การศึ กษาต่ อเนื่ อ ง พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔

๒

กิจกรรม
ประเภทที่ ๕

 ชนิดที่ ๑๙ การตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัดใน
วารสารวิชาการ
 ชนิดที่ ๒๐ การเสนอผลงานทางวิชาการ
 ชนิดที่ ๒๑ การทบทวนและกลัน่ กรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
ชนิดที่ ๒๒ การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั ทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
 ชนิดที่ ๒๓ การกลัน่ กรองโครงร่ างงานวิจยั
 ชนิดที่ ๒๔ การอ่านผลงานเพื่อประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
 ชนิดที่ ๒๕ การเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกในการสอบ
ป้ องกันวิทยานิพนธ์

ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามประกาศ
สภากายภาพบําบัด
เรื่ อง ค่ า ธรรมเนี ย มการรั บ รอง
สถาบัน ที่ จัด การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
การรับรองหลักสู ตรและกิจกรรม
การศึ กษาต่ อเนื่ อ ง พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๕ และข้อ ๖

 ชนิดที่ ๒๖ การศึกษาในหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
 ชนิดที่ ๒๗ การศึกษาหลักสู ตรระยะสั้นทางวิชาชีพกายภาพบําบัด

ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามประกาศ
สภากายภาพบําบัด
เรื่ อง ค่ า ธรรมเนี ย มการรั บ รอง
สถาบัน ที่ จัด การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
การรับรองหลักสู ตรและกิจกรรม
การศึ กษาต่ อเนื่ อ ง พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๗

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ
 เอกสารประกอบการพิ จ ารณา (ตามประกาศสภากายภาพบํา บัด เรื่ อ ง การรั บ รองสถาบัน ที่ จัด การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
การรับรองหลักสู ตร กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกําหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๕๖)
 ค่าธรรมเนียมการพิจารณารับรองหลักสู ตร/กิจกรรม เป็ นจํานวนเงิน ...................... บาท (..........................................)
ทั้งนี้ ได้ส่งสําเนาเอกสารการโอนเงินมาด้วยแล้ว (ค่าธรรมเนี ยมนี้จะไม่ มีการคืนเงินให้ ไม่ ว่ากรณีใด ๆ)
(ลงชื่อ) ...................................................................
(.................................................................)
ตําแหน่ง.....................................................................

๑
ภาคผนวก
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกําหนดและการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
.............................
กิจกรรมประเภทที่ ๑
กิ จ กรรมประเภทเพิ่ ม พู นความรู้ ความสามารถทางวิ ช าชี พ หรื อ วิ ช าการด้ า นกายภาพบํ า บั ด หรื อ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จัดโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ (กิจกรรมชนิดที่ ๑ - ๗)
บทนิยาม
กิจกรรมประเภทที่ ๑ หมายถึง กิจกรรมทางวิชาการที่เพิ่มพูนความรู้หรือทบทวน ความสามารถทาง
วิชาชีพกายภาพบําบัดหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ การเผยแพร่ความรู้ใหม่หรือทบทวนความรู้เดิมให้ทันสมัยและ
เป็นมาตรฐานที่ยอมรับในวงการวิชาชีพกายภาพบําบัด ซึ่งจัดโดยสถาบันหลัก หรือสถาบันสมทบ กิจ กรรม
ประเภทที่ ๑ จะอยู่ในรูปแบบของโครงการหรือหลักสูตรระยะสั้นไม่เกินสี่สัปดาห์ และต้องมีการระบุสังเขป
สาระ เนื้อหา รูปแบบ การจัดประชุม สถานที่จัด กําหนดการที่แน่นอน กิจกรรมกลุ่มนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น
๗ ชนิด
ชนิดของกิจกรรมประเภทที่ ๑
กิจกรรมชนิดที่ ๑
กิจกรรมชนิดที่ ๒
กิจกรรมชนิดที่ ๓
กิจกรรมชนิดที่ ๔
กิจกรรมชนิดที่ ๕
กิจกรรมชนิดที่ ๖
กิจกรรมชนิดที่ ๗

การประชุมวิชาการประจําปี
การอบรมฟื้นฟูวิชาการ / การอบรมระยะสั้น
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสัมมนาทางวิชาการ
การอภิปรายหมู่
การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การบรรยายพิเศษ

คําจํากัดความของชนิดกิจกรรมประเภทที่ ๑
ชนิดของกิจกรรม
กิจกรรมชนิดที่ ๑
ชื่อไทย
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
ประจําปี
ชื่ออังกฤษ
Annual cademic
Meeting
กิจกรรมชนิดที่ ๒
ชื่อไทย
การอบรมฟื้นฟูวิชาการ /
การอบรมระยะสั้น
ชื่ออังกฤษ
Refresh Course
Training /
Short Course Training

คําจํากัดความ
เป็ น กิ จ กรรมที่ ต้ อ งจั ด การประชุ ม เป็ น ประจํ า ทุ ก ปี
โดยรู ป แบบการประชุ ม ต้ อ งมี ก ารนํ า เสนอผลงานทาง
วิ ช าการร่ ว มกั บ การบรรยายหรื อ อภิ ป รายหมู่ ทั้ ง นี้
เพื่ อ ทบทวนความรู้ เ ดิ ม และเพิ่ ม พู น ความรู้ ใ หม่ แ ก่
นักกายภาพบําบัด
เป็นกิจกรรมการอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ใหม่
รูป แบบการนํา เสนออาจเป็ นการบรรยาย สัม มนา และ
อภิปราย เป็นต้น

๒
ชนิดของกิจกรรม
กิจกรรมชนิดที่ ๓
ชื่อไทย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ชื่ออังกฤษ
Workshop Training

คําจํากัดความ
เป็นกิจ กรรมที่พัฒ นาความรู้ ทัก ษะและเจตคติ นําเสนอ
โดยการสอนแสดงฝึ ก หั ต ถการจากหุ่ น จํ า ลองหรื อ
ห้องปฏิบัติการ และการประชุมกลุ่ม / อภิปรายกลุ่มย่อ ย
เป็นต้น

กิจกรรมชนิดที่ ๔
ชื่อไทย
การสัมมนาทางวิชาการ
ชื่ออังกฤษ
Academic Seminar

เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ สําหรับนักกายภาพบําบัด
และบุ ค ลากรด้ า นสุ ข ภาพ โดยมี ก ารนํ า เสนอความรู้
สาขากายภาพบําบั ดหรือ ความรู้ที่เ กี่ย วข้องแก่ผู้เ ข้าร่ว ม
สัมมนา ผู้นําเสนอเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยบุคคลเดียวหรือเป็น
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและเปิดให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือ
สอบถามได้ผลการประชุม สัมมนาสรุปได้เ ป็นแนวคิดทาง
กายภาพบําบัดหรือแนวทางปฏิบัติการ

กิจกรรมชนิดที่ ๕
ชื่อไทย
การอภิปรายหมู่
ชื่ออังกฤษ
Panel Discussion

เป็ น กิ จ ก รรมที่ จั ดให้ มี ก ารอภิ ป ร ายถึ ง ปั ญหาทา ง
กายภาพบําบัดเฉพาะเรื่อง โดยคณะบุคคลผู้เชี่ยวชาญทาง
กายภาพบําบัดและผู้เชี่ยวชาญต่างสาขาที่เกี่ยวข้องและเปิด
โอกาสให้ที่ประชุมอภิปรายซักถาม
เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้สําหรับนักกายภาพบําบัดที่มี
การนําเสนอเนื้อหาที่กําหนดไว้เป็นช่วง ๆ อย่างต่อ เนื่อ ง
โดยมีวิ ธีก ารบรรยายให้ ครอบคลุม และเชื่อ มโยงเนื้ อ หา
ทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กําหนด
เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ สํ า ห รั บ
นั ก กายภาพบํ า บั ด ที่ จั ด ขึ้ น เป็ น กรณี พิ เ ศษโดยเชิ ญ
ผู้เชี่ยวชาญสาขานั้น ๆ มาเป็นผู้บรรยาย

กิจกรรมชนิดที่ ๖
ชื่อไทย
การบรรยายชุดวิชาที่จัด
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ชื่ออังกฤษ
Series of Lecture
กิจกรรมชนิดที่ ๗
ชื่อไทย
การบรรยายพิเศษ
ชื่ออังกฤษ
Special Lecture

น้ําหนักหน่วยคะแนน
กําหนดโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คิดชั่วโมงเป็นฐาน (Hour–based credit) ให้คิดหน่วยคะแนน
หนึ่งหน่วยคะแนนต่อหนึ่งชั่วโมง
การประชุม การอบรม การสัม มนา การอภิป รายหมู่ การบรรยาย ทางวิท ยาศาสตร์สุขภาพที่มี
หน่วยคะแนน ให้คิดหน่วยคะแนนหนึ่งหน่วยคะแนนต่อหนึ่งชั่วโมง แต่รวมแล้วต้องไม่เกินยี่สิบหน่วยคะแนน
ของคะแนนการต่ออายุใบอนุญาตในแต่ละครั้ง
สําหรับวิทยากรหรือผู้อภิปรายให้ดูกิจกรรมประเภทที่ ๔ ชนิดที่ ๑๔
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
๑. สถาบันหลักยื่นแบบ ศ.น.สกภ.๓ (กรณีสถาบันสมทบให้ยื่นแบบ ศ.น.สกภ.๓ ผ่านสถาบันหลัก
ที่ตนสัง กัด) พร้อ มชําระค่าธรรมเนีย มต่อ ศูนย์ก ารศึกษาต่อ เนื่อ ง เพื่อขอรับ การพิจ ารณารับ รองกิจ กรรม
ประเภทที่ ๑

๓
๒. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง พิจารณาออกใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่สถาบันหลัก
หรือสถาบันสมทบ
๓. สถาบั น หลั ก หรื อ สถาบั น สมทบ มี ห น้ า ที่ อ อกประกาศนี ย บั ต รหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองให้ แ ก่
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายหลังการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น
๔. สถาบันหลักมีหน้าที่ดําเนินการบันทึกหน่วยคะแนนของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมลงในฐานข้อมูลของ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในสิบห้าวันนับแต่การจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น ส่วนสถาบันสมทบแจ้งรายชื่อผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมและหน่วยคะแนนที่ได้รับไปยังสถาบันหลักที่ตนสังกัด เพื่อให้สถาบันหลักบันทึกลงในฐานข้อมูลของ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ทั้งนี้ สถาบันหลักจะต้องบันทึกหน่วยคะแนนให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกิจกรรมชนิดนั้น ๆ
๕. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบหน่วยคะแนนของตนเองได้จากเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อ เนื่อ ง ภายในหกสิบ วันนับแต่การจัดกิจ กรรมเสร็จ สิ้น ในกรณีที่ตรวจสอบไม่พ บหน่วยคะแนนจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนั้น ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนําประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองไปอ้างอิงกับสถาบัน
ที่จัดการทํากิจกรรมครั้งนั้น เพื่อบันทึกหน่วยคะแนนต่อไปได้
ขั้นตอนการลงทะเบียนของกิจกรรมประเภทที่ ๑
สถาบันหลักต้องจัดเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการลงทะเบียน ดังนี้
๑. กระดาษรายชื่อประกอบด้วย รายชื่อผู้ล งทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เลขที่ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัด และลายมือชื่อของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน
๒. เครื่อ งอ่านบาร์โค้ด พร้อ มคอมพิวเตอร์บันทึก เก็บข้อมูลผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ล ะวัน (แต่ยัง
ไม่ต้องใส่จํานวนหน่วยคะแนน)
กิจกรรมประเภทที่ ๒
กิ จ กรรมประเภทเพิ่ ม พู น ความรู้ ความสามารถทางวิ ช าชี พ หรื อ วิ ช าการด้ า น
กายภาพบําบัดหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ไม่ได้จัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ หรือที่จัดขึ้นโดย
สถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ แต่มิได้ข อขึ้นทะเบีย นหน่วยคะแนนกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (กิจกรรม
ชนิดที่ ๘)
บทนิยาม
กิจกรรมประเภทที่ ๒ หมายถึง กิจกรรมทางวิชาการที่เพิ่มพูนความรู้หรือทบทวน ความสามารถทาง
วิชาชีพกายภาพบําบัดหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ การเผยแพร่ความรู้ใหม่หรือทบทวนความรู้เดิมให้ทันสมัยและ
เป็น มาตรฐานที่ ย อมรั บ ในวงการวิ ชาชีพ กายภาพบําบั ด ซึ่ง มีรู ป แบบ ระยะเวลาและชนิด ของกิ จ กรรม
เช่นเดียวกับกิจกรรมประเภทที่ ๑ ที่ไม่ได้จัดขึ้นโดยสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ หรือที่จัดขึ้นโดยสถาบันหลัก
หรือสถาบันสมทบ แต่มิได้ขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
น้ําหนักหน่วยคะแนน
กําหนดโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คิดชั่วโมงเป็นฐาน (Hour–based credit) ให้คิดหน่วยคะแนน
หนึ่งหน่วยคะแนนต่อหนึ่งชั่วโมง

๔
การประชุม การอบรม การสัมมนา การอภิปรายหมู่ การบรรยาย ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี
หน่วยคะแนน ให้คิดหน่วยคะแนนหนึ่งหน่วยคะแนนต่อหนึ่งชั่วโมง แต่รวมแล้วต้องไม่เกินยี่สิบหน่วยคะแนน
ของคะแนนการต่ออายุใบอนุญาตในแต่ละครั้ง
สําหรับ การรับ รองกิจ กรรมและกําหนดหน่วยคะแนนประเภทนี้ ให้มีผ ลเฉพาะผู้ป ระกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดรายที่ยื่นขอให้รับรองกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนนเท่านั้น
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
๑. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ยื่นแบบ ศ.น.สกภ.๔ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์ก ารศึกษาต่อเนื่อ ง
ภายในสามสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมประเภทที่ ๒ พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
๑.๑ เอกสารแสดงการอนุมัติให้จัดกิจกรรม
๑.๒ โครงการประชุม หรือการอบรม หรือการสัมมนา หรือการอภิปรายหมู่ หรือการบรรยาย
ซึ่งประกอบด้วย ชื่อกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินการ
ประชุม รายชื่อและประวัติโดยย่อของวิทยากรหรือผู้อภิปราย กําหนดการกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายและจํานวน
งบประมาณ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการประเมินการดําเนินกิจกรรมและเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
๑.๓ ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
๑.๔ สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน (กรณีที่มีค่าลงทะเบียน)
๑.๕ เอกสารรั บ รองการเข้า ร่ว มกิ จ กรรมครบถ้ว นตามระยะเวลาที่กํ าหนดไว้ใ นกิ จ กรรม
ชนิดนั้น ๆ
๑.๖ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องกําหนด
กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
๒. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาชนิดกิจกรรมและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการ
พิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์
๓. ผู้ที่เ ข้าร่วมกิจ กรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จ ากเว็บไซต์ของศูนย์ก ารศึก ษา
ต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันหลังจากการยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน
กิจกรรมประเภทที่ ๓
กิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรู้ โดยศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์
การศึกษาต่อเนื่อง (กิจกรรมชนิดที่ ๙ - ๑๐)
บทนิยาม
กิจกรรมประเภทที่ ๓ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ส่วนบุคคล โดยศึกษาหรือเรียนรู้
ด้วยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ชนิดของกิจกรรมประเภทที่ ๓
กิจกรรมชนิดที่ ๙
การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมชนิดที่ ๑๐
การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อสําเร็จรูป

๕
คําจํากัดความของชนิดกิจกรรมประเภทที่ ๓
ชนิดของกิจกรรม
กิจกรรมชนิดที่ ๙
ชื่อไทย
การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่ออังกฤษ
Interactive Learning
Through Information
Technology

คําจํากัดความ
เป็ น กิ จ กรรมเฉพาะบุ ค คลเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละ
ประเมินผลการเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อการศึกษา
ต่อ เนื่อ งผ่านเทคโนโลยีส ารสนเทศ เช่น Computer –
Assisted Instruction (CAI), Internet Continuing
Physical Therapy Education (internet CPTE) ซึ่งช่วย
นําผู้เรียนไปสู่เ ป้าหมายของการศึกษาในเรื่อ งนั้น ๆ และ
สามารถขึ้นทะเบียนได้ท าง Internet ที่เชื่อมไปยัง บัญ ชี
สะสมหน่วยคะแนน (Account) ของผู้เรียน

กิจกรรมชนิดที่ ๑๐
ชื่อไทย
การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อ
สําเร็จรูป
ชื่ออังกฤษ
Self Study through
Instructional Media

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู้โดยการศึกษา
ทบทวนเอกสารหรือวารสารหรือสื่อการสอนอื่น ๆ ที่ผลิต
หรือ รับ รองโดยศูน ย์ก ารศึก ษาต่อ เนื่อ ง ได้แก่ บทความ
วิ ช าการ เทปบั น ทึ ก เสี ย ง เทปบั น ทึ ก ภาพ แบบศึ ก ษา
ต่อเนื่องทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยการตอบแบบทดสอบ

น้ําหนักหน่วยคะแนน
กําหนดโดยศูนย์ก ารศึกษาต่อ เนื่อ ง ซึ่ ง ผู้ที่เ ข้า ร่วมกิจ กรรมจะต้อ งตอบแบบทดสอบให้ถูก ทุก ข้ อ
โดยบทความหนึ่งเรื่องจะมีเนื้อหาพร้อมแบบทดสอบที่มีคําถามจํานวนไม่ต่ํากว่าห้าข้อ คิดเท่ากับหนึ่งหน่วย
คะแนน ในกรณีที่เนื้อหาพร้อ มแบบทดสอบที่มีคําถามจํานวนไม่ต่ํากว่าสิบข้อ คิดเท่ากับ สองหน่วยคะแนน
แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสิบหน่วยคะแนนของคะแนนการต่ออายุใบอนุญาตในแต่ละครั้ง
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
กรณีการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
๒. ผู้ที่เ ข้าร่วมกิจ กรรม ต้อ งตอบแบบทดสอบทุก ข้อและส่ง คําตอบผ่านเว็บ ไซต์ศูนย์ก ารศึก ษา
ต่อเนื่อง
๓. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องตรวจคําตอบ และบันทึกหน่วยคะแนนให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
๔. คะแนนจะปรากฏในบัญชีสะสมหน่วยคะแนน (Account) ส่วนตัวของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันทดสอบ
กรณีการศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อสําเร็จรูป
๑. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมซื้อแบบทดสอบทางไปรษณีย์จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
๒. ผู้ที่เ ข้าร่วมกิจ กรรมต้อ งตอบแบบทดสอบทุก ข้อและส่ง กระดาษคําตอบทางไปรษณีย์ให้แ ก่
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
๓. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องตรวจคําตอบ และบันทึกหน่วยคะแนนให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม

๖
๔. คะแนนจะปรากฏในบัญชีสะสมหน่วยคะแนน (Account) ส่วนตัวของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับกระดาษคําตอบ
กิจกรรมประเภทที่ ๔
กิจกรรมประเภทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัด (กิจกรรมชนิด
ที่ ๑๑ - ๒๕)
บทนิยาม
กิจกรรมประเภทที่ ๔ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ เกี่ยวกับงานสอน งานบริการ หรืองานวิจัยทางกายภาพบําบัด และเป็น
กิจกรรมที่ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดดําเนินการโดยไม่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันการสอน
และฝึกอบรมหรือองค์กรวิชาชีพ
ชนิดของกิจกรรมประเภทที่ ๔
กิจกรรมชนิดที่ ๑๑
การเป็ น อาจารย์ ผู้ ค วบคุ ม การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านทางคลิ นิ ก ของนั ก ศึ ก ษา
กายภาพบําบัดในหลักสูตรกายภาพบําบัด
กิจกรรมชนิดที่ ๑๒
การสร้างสื่อการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบ
กิจกรรมชนิดที่ ๑๓
การแต่งหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
กิจกรรมชนิดที่ ๑๔
การเป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายในเนื้อหาวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
(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
กิจกรรมชนิดที่ ๑๑ ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุม การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษา
กายภาพบําบัดในหลักสูตรกายภาพบําบัด
Clinical Instructor (CI) of Physical Therapy Education

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๑๑
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดซึ่งไม่ใช่อาจารย์ผู้สอนประจําใน
หลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่ส่งนักศึกษากายภาพบําบัดไปฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ทั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติ

๗
ตามที่สภากายภาพบําบัดประกาศกําหนด และได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกของนักศึกษากายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาที่สภากายภาพบําบัดรับรอง
น้ําหนักหน่วยคะแนน
ผู้ที่เ ข้าร่วมกิจ กรรมได้ห น่ว ยคะแนนตามจํานวนชั่วโมงที่ควบคุม การฝึก ปฏิบัติง านของนัก ศึก ษา
กายภาพบําบัด คิดหกสิบชั่วโมงเท่ากับหนึ่งหน่วยคะแนน โดยการคิดน้ําหนักหน่วยคะแนน จะคิดเฉลี่ยตาม
ระยะเวลาที่ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานจริง
เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน
๑. อัตราส่วนจํานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม (อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก) ต่อจํานวน
นัก ศึกษาที่ฝึก ปฏิบัติต้อ งไม่ เ กินหนึ่ง ต่อ สอง หากเกิ นอัตราส่วนนี้ ศูนย์ก ารศึกษาต่อ เนื่อ ง จะไม่คิดหน่ว ย
คะแนนให้
๒. หากจํานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม (อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก) มากกว่าจํานวน
นัก ศึกษาที่ฝึก ปฏิบัติ ศูนย์การศึกษาต่อ เนื่องจะคิดน้ําหนักหน่วยคะแนนเฉลี่ยตามสัดส่วนของผู้ที่เ ข้าร่วม
กิจกรรม (อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก)
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
๑. สถาบันการศึก ษาที่ได้รับการรับรองจากสภากายภาพบําบัด ต้องส่งคําสั่งแต่งตั้งและหลักฐาน
การปฏิบัติห น้าที่ของผู้เ ข้าร่วมกิจกรรมซึ่ง เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติง านทางคลินิกของนัก ศึก ษา
กายภาพบําบัดของสถาบันการศึกษาแห่ง นั้น เพื่อขอขึ้น ทะเบียนหน่วยคะแนนต่อ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อ ง
ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบําบัด ทั้งนี้ ไม่ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมในการขอรับรองกิจกรรมและหน่วยคะแนน
๒. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์
๓. สถาบันการศึกษาและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
กิจกรรมชนิดที่ ๑๒ ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

การสร้างสื่อการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบ
Creating Learning Media and Examination

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๑๒
เป็นกิจ กรรมเฉพาะบุคคล ที่เ กี่ยวข้อ งกับ การสร้างสื่อ การเรียนรู้พ ร้อมแบบทดสอบตามกิจ กรรม
ชนิดที่ ๙ และกิจกรรมชนิดที่ ๑๐ ให้กับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
น้ําหนักหน่วยคะแนน
เนื้อหาการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าห้าหน้าพร้อมแบบทดสอบจํานวนสามชุด ๆ ละห้าข้อ เรื่องละห้าหน่วย
คะแนน

๘
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
ผู้ผลิตสื่อพร้อมแบบทดสอบ สามารถเก็บหน่วยคะแนนได้โ ดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะรับผิดชอบ
บันทึกคะแนนให้ผู้ผลิตสื่อ ทั้งนี้ ไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมในการขอรับรองกิจกรรมและหน่วยคะแนน
กิจกรรมชนิดที่ ๑๓ ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

การแต่งหนังสือหรือตําราทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
Writing Physical Therapy Book or Text Book

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๑๓
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม ที่แต่ง และตีพิม พ์ห นัง สือ หรือ ตําราทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
ซึ่ง ผ่านการพิจ ารณาจากคณะกรรมการผู้ท รงคุณวุฒิที่ศูนย์ก ารศึกษาต่อ เนื่องสภากายภาพบําบัดแต่ง ตั้ง
โดยความเห็นชอบของสภากายภาพบําบัด โดยหนังสือหรือตํารา อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่าห้าสิบหน้า (ขนาด A ๔)
หมายเหตุ
หนังสือ หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะ
ของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดยไม่จําเป็นต้องสอดคล้องหรือ
เป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือรายวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จําเป็นต้องนําไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่
จัดพิมพ์
ตํารา หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ช า หรื อ ของหลั ก สู ต รก็ ไ ด้ ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความสามารถในการถ่ า ยทอดวิ ช า
ระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เนื้อหาสาระของตํารา ต้องมีความทันสมัย
เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ผู้ขอจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้
ตําราเล่มที่เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการด้วย ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ตํารา” อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจาก
เอกสารคํ าสอนจนถึ ง ระดั บ ที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ ที่สุ ด ซึ่ ง ผู้ อ่า นอาจเป็ นบุ ค คลอื่ น ที่ไ ม่ ใ ช่ ผู้ เ รี ยนในวิ ช านั้ น
แต่สามารถอ่านและทําความเข้าใจในสาระของตํารานั้นด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น
น้ําหนักหน่วยคะแนน
๑. หนังสือหรือตําราภาษาต่างประเทศ
ผู้แต่งชื่อแรก
ผู้แต่งชื่ออื่น
๒. หนังสือหรือตําราภาษาไทย
ผู้แต่งชื่อแรก
ผู้แต่งชื่ออื่น

เรื่อง / บท / ฉบับละยี่สิบหน่วยคะแนน
เรื่อง / บท / ฉบับละสิบหน่วยคะแนน
เรื่อง / บท / ฉบับละสิบหน่วยคะแนน
เรื่อง / บท / ฉบับละห้าหน่วยคะแนน

๙
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
๑. ผู้แต่งหนังสือยื่นแบบ ศ.น.สกภ ๔ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมและแนบหนังสือที่แต่งขึ้น จํานวน
สองชุด เพื่อ ขอขึ้น ทะเบียนหน่วยคะแนนต่อศูนย์ก ารศึก ษาต่อ เนื่อ ง กรณีหนัง สือ ได้ผ่านการรับ รองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้แนบหลักฐานการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ผู้แต่งตํารายื่นแบบ ศ.น.สกภ ๔ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมและแนบตําราที่แต่งขึ้น จํานวนสองชุด
รวมถึงใบรับรองการยอมรับจากสถาบันที่ตนสังกัด เพื่อขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
กรณีตําราได้ผ่านการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้แนบหลักฐานการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจ ารณาหนังสือ หรือ ตําราทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและ
กําหนดหน่วยคะแนน
๔. เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์
๕. ผู้แต่งหนังสือหรือตําราสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
กิจกรรมชนิดที่ ๑๔ ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

การเป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายในเนื้อหาทางวิชาชีพหรือวิชาการด้าน
วิชาชีพกายภาพบําบัด
Speaker or Panelist in Physical Therapy

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๑๔
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับเชิญ ให้เ ป็นวิทยากรหรือผู้อ ภิป ราย เพื่อ บรรยาย อภิป ราย หรือ
ฝึกปฏิบัติในเนื้อหาวิชาการทางวิชาชีพหรือวิชาการด้านกายภาพบําบัดในกิจกรรมประเภทที่ ๑ (กิจกรรมชนิด
ที่ ๑ - ๗) ซึ่งจัดโดยสถาบันหลัก สถาบันสมทบ หรือในกิจกรรมประเภทที่ ๒
น้ําหนักหน่วยคะแนน
วิทยากรหลัก
ผู้อภิปรายหรือผู้ดําเนินการอภิปราย
ผู้ช่วยวิทยากรควบคุมการฝึกปฏิบัติ

ชั่วโมงละสามหน่วยคะแนน
ชั่วโมงละสาม หน่วยคะแนน
(คิดน้ําหนักหน่วยคะแนนตามสัดส่วนเวลาที่อภิปรายจริง)
ชั่วโมงละหนึ่งหน่วยคะแนน

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
๑. ผู้เป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายยื่นแบบ ศ.น.สกภ.๔ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และแนบหลักฐาน ดังนี้
๑.๑ เอกสารแสดงแสดงการอนุมัติให้จัดกิจกรรม
๑.๒ โครงการประชุม หรือการอบรม หรือการสัมมนา หรือการอภิปรายหมู่ หรือการบรรยาย
ซึ่งประกอบด้วย ชื่อกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรม หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินการ
ประชุม รายชื่อและประวัติโดยย่อของวิทยากรหรือผู้อภิปราย กําหนดการกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายและจํานวน
งบประมาณ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การประเมินการดําเนินกิจกรรมและเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
๑.๓ หลักฐานการเชิญเป็นวิทยากรหรือผู้อภิปราย
๑.๔ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องกําหนด

๑๐
กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน จะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
๒. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจ ารณาหลักสูตรและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการ
พิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์
๓. ผู้ เ ป็ น วิ ท ยากรหรื อ ผู้ อ ภิ ป รายสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข อง
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันหลังจากการยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน
กิจกรรมชนิดที่ ๑๕ ชื่อไทย

การสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
ชื่ออังกฤษ Creating System or Activities of Physical Therapy
Providers

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๑๕
เป็ นกิ จ กรรมกลุ่ม หรื อ เฉพาะบุ คคล ที่ส ร้า งสรรค์ ร ะบบหรื อ กิ จ กรรมการให้บ ริก ารทางวิ ชาชี พ
กายภาพบําบัดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับการบริการโดยใช้ความคิดหรือวิธีการปฏิบัติใหม่ เช่น การสร้างระบบ
บริการกายภาพบําบัดสําหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบําบัดแบบผู้ป่วยนอก การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
ด้วยวิธีการทางกายภาพบําบัด เป็นต้น
น้ําหนักหน่วยคะแนน
ผู้สร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรม
ผู้ร่วมสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรม

กิจกรรมละห้าหน่วยคะแนน
กิจกรรมละสองหน่วยคะแนน

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
๑. ผู้สร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรม ยื่นแบบ ศ.น.สกภ ๔
พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และแนบ
หลักฐาน ดังนี้
๑.๑ โครงการที่แสดงถึงความคิด หรือวิธีการปฏิบัติใหม่
๑.๒ ผลการดําเนินงาน พร้อมคํารับรองจากผู้บังคับบัญชา
๒. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์
๓. ผู้สร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมหรือ ผู้ร่วมสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรม สามารถตรวจสอบ
คะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

๑๑
การสร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
กิจกรรมชนิดที่ ๑๖ ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ Developing Clinical Physical Therapy Practice Guideline
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๑๖
เป็ น กิ จ กรรมกลุ่ ม เพื่ อ พั ฒ นางานบริ ก ารทางกายภาพบํ า บั ด และสุ ข ภาพโดยสร้ า งหรื อ พั ฒ นา
แนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกที่เฉพาะกับปัญหาสุขภาพกายภาพบําบัดหรือกลุ่มอาการให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและศักยภาพของสถานพยาบาลนั้น ๆ
น้ําหนักหน่วยคะแนน
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างหรือพัฒนา

เรื่องละสองหน่วยคะแนนต่อคน

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
๑. ผู้ที่ มี ส่ วนร่ ว มในการสร้ างหรื อ พั ฒ นาแนวทางปฏิบั ติ ง านทางคลิ นิ ก ยื่ น แบบ ศ.น.สกภ ๔
พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และแนบ
หลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการสร้างหรือพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อขอขึ้นทะเบียนหน่วย
คะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
๒. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์
๓. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างหรือพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานทางคลินิก สามารถตรวจสอบคะแนนของ
ตนเองได้ทางเว็บ ไซต์ของศูนย์ก ารศึกษาต่อเนื่อ ง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อ งได้รับ
เอกสารหลักฐานครบถ้วน
กิจกรรมชนิดที่ ๑๗ ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและสุขภาพ
Physical Therapy and Health Knowledge Transfer

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๑๗
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือ กิจ กรรมกลุ่ม ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและ
สุขภาพแก่บุคลากรสุขภาพและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นงานที่นอกเหนือจากหน้าที่ประจํา
น้ําหนักหน่วยคะแนน
ผู้ถ่ายทอดความรู้

ชั่วโมงละหนึ่งหน่วยคะแนน

เงื่อนไขการกําหนดหน่วยคะแนน
๑. เรื่องละไม่เกินสี่หน่วยคะแนน
๒. การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของเนื้อหาองค์ความรู้ที่ถ่ายทอด
๓. การถ่ายทอดความรู้จํานวนหนึ่งเรื่อง สามารถขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

๑๒
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
๑. ผู้ถ่ายทอดความรู้ ยื่นแบบ ศ.น.สกภ ๔ พร้อ มชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อ ง
ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และแนบหลักฐาน ดังนี้
๑.๑ เนื้อหาการบรรยาย
๑.๒ หลักฐานแสดงการถ่ายทอดความรู้ เช่น หนังสือรับรองจากผู้เกี่ยวข้อง ภาพจัดกิจกรรม
เป็นต้น
๒. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์
๓. ผู้ถ่ายทอดความรู้ สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
กิจกรรมชนิดที่ ๑๘ ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

นวัตกรรมทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและสุขภาพ
Innovation in Physical Therapy and Health

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๑๘
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม ที่มีการคิดค้น ประดิษฐ์เครื่องมือ วิธีกายภาพบําบัด ซึ่งได้รับการ
ทดลอง พิสูจน์ และพัฒนาเป็นขั้นตอน จนเชื่อถือได้ว่าให้ผลที่ดีกว่าเดิมสามารถนํามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
แนวทางปฏิบัติทางกายภาพบําบัด เพื่อเผยแพร่ให้กับนักกายภาพบําบัดทั่วไป นําไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์
ทางวิชาชีพกายภาพบําบัดหรือสุขภาพ
น้ําหนักหน่วยคะแนน
ผู้ผลิตหลัก
ผู้ร่วมผลิต

เรื่องหรือชิ้นงานละสิบหน่วยคะแนน
เรื่องหรือชิ้นงานละห้าหน่วยคะแนน

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
๑. ผู้ผลิตหรือผู้ร่วมผลิต ยื่นแบบ ศ.น.สกภ ๔ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม และแนบหลักฐาน ดังนี้
๑.๑ รายละเอียดของนวัตกรรม
๑.๒ หลักฐานที่แสดงถึงการทดลอง พิสูจน์ และพัฒนาเป็นขั้นตอน จนเชื่อถือได้ว่าให้ผลที่ดี
กว่าเดิมและสามารถนํามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติทางกายภาพบําบัด
๒. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์
๓. ผู้ผลิตหรือ ผู้ร่วมผลิต สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

๑๓
กิจกรรมชนิดที่ ๑๙ ชื่อไทย
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในวารสารวิชาการ
ชื่ออังกฤษ Publishing of Physical Therapy Articles in Academic Journal
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๑๙
เป็นกิจ กรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่เป็นเจ้าของผลงานวิชาการหรืองานวิจัย ซึ่งได้รับ การ
พิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีรายชื่อในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือฐานข้อมูลอื่นที่
สากลยอมรับ หรือวารสารวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
หมายเหตุ
๑. ผลงานวิชาการ หมายถึง บทความวิชาการและบทความวิจัย
๒. บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการ ซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือ
วิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์
ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนําความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียง เพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน
๓. บทความวิ จัย หมายถึ ง บทความที่ ป ระมวลสรุ ป กระบวนการวิ จั ย ในผลงานวิจั ย นั้ น ให้ มี
ความกระชับและสั้น สําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ
น้ําหนักหน่วยคะแนน
๑. การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีรายชื่อในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือฐานข้อมูล
อื่นที่สากลยอมรับ
ผู้เขียนชื่อแรกหรือผู้รับผิดชอบบทความ
เรื่องละสิบหน่วยคะแนน
ผู้เขียนชื่ออื่น
เรื่องละห้าหน่วยคะแนน
๒. การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่นที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ผู้เขียนชื่อแรกหรือผู้รับผิดชอบบทความ
เรื่องละห้าหน่วยคะแนน
ผู้เขียนชื่ออื่น
เรื่องละสามหน่วยคะแนน
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
๑. ผู้เ ขียนบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยยื่นแบบ ศ.น.สกภ.๔ พร้อ มชําระค่าธรรมเนีย มต่อ
ศูนย์ก ารศึกษาต่อ เนื่อ ง ภายในเก้าสิบ วันหลัง จากเสร็จ สิ้นกิจ กรรม และแนบสําเนาบทความที่ได้รับ การ
พิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
๒. ศูนย์การศึกษาต่อ เนื่องพิจ ารณาบทความทางวิชาการหรือ งานวิจัยและกําหนดหน่วยคะแนน
เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามน้ําหนักหน่วยคะแนน
๓. ผู้เขียนบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

๑๔
กิจกรรมชนิดที่ ๒๐ ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

การเสนอผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
Academic Presentation in Physical Therapy

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๐
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม โดยการนําเสนอผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัดในที่
ประชุมวิชาการประจําปีของสถาบันการศึกษาหรือองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ รูปแบบการนําเสนอ เช่น แบบปากเปล่า แบบโปสเตอร์ แบบวีดีทัศน์ เป็นต้น
น้ําหนักหน่วยคะแนน
๑. ผู้นําเสนอผลงาน
เรื่องละห้าหน่วยคะแนน
๒. ผู้ร่วมผลงาน
เรื่องละสองหน่วยคะแนน
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
๑. ผู้นําเสนอผลงานยื่นแบบ ศ.น.สกภ.๔ และชําระค่าธรรมเนียม พร้อ มชําระค่าธรรมเนียมต่อ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และแนบหลักฐาน ดังนี้
๑.๑ หลักฐานการรับรองการเสนอผลงานวิชาการ
๑.๒ ประกาศนียบัตรการนําเสนอผลงานต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
๒. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและกําหนด
หน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์
๓. ผู้เสนอผลงานสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อ ง
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
กิจกรรมชนิดที่ ๒๑ ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

การทบทวนและกลั่นกรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
Manuscript Review of Physical Therapy Article

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๑
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการหรือผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนและกลั่นกรอง
ผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัด เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือการนําเสนอผลงาน
วิชาการ
น้ําหนักหน่วยคะแนน
ผู้ทบทวนและกลั่นกรอง

บทความละสามหน่วยคะแนน

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
๑. ผู้ทบทวนและกลั่นกรองยื่นแบบ ศ.น.สกภ ๔ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และแนบหนังสือรับรองการเป็นผู้ทบทวนและกลั่นกรองจาก
บรรณาธิการหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
๒. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาผลงานวิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัดและกําหนด
หน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์

๑๕
๓. ผู้ทบทวนและกลั่นกรองสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
หมายเหตุ
บรรณาธิก ารที่ทําหน้าที่เสมือนผู้ท บทวนและกลั่นกรองให้ดําเนินการเช่นเดียวกับ ผู้ท บทวนและ
กลั่นกรอง
กิจกรรมชนิดที่ ๒๒ ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
Verification of Physical Therapy Research Instrument

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๒
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบําบัด ทั้งที่เป็นงานวิจัยของนักกายภาพบําบัดและนักศึกษากายภาพบําบัด
ซึ่งเป็นงานที่นอกเหนือจากหน้าที่ประจํา
น้ําหนักหน่วยคะแนน
ผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

เรื่องละสองหน่วยคะแนน

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
๑. ผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบําบัดยื่นแบบ ศ.น.สกภ ๔ พร้อมชําระ
ค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และแนบหลักฐาน
การได้รับ เชิญ เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่อ งมือ วิจัยทางวิชาชีพ กายภาพบําบัด เพื่อ ขอขึ้นทะเบียนหน่วย
คะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
๒. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์
๓. ผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ วิจัยทางกายภาพบําบัดสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้
ทางเว็บ ไซต์ของศูนย์ก ารศึกษาต่อ เนื่อ ง ภายในหกสิบ วันนับ แต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อ เนื่อ งได้รับ เอกสาร
หลักฐานครบถ้วน
การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย
กิจกรรมชนิดที่ ๒๓ ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ Review of Research Proposal
คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๓
เป็นกิ จ กรรมเฉพาะบุคคลที่ได้ รับ มอบหมายหรื อแต่ ง ตั้ง ให้เ ป็ นผู้ท รงคุณ วุฒิในการทบทวนและ
กลั่นกรองเนื้อหาในโครงร่างงานวิ จัยทางวิช าชีพ กายภาพบํ าบัดให้ถูก ต้อ งตามหลัก วิช าการ (Scientific
reviews) หรือจริยธรรมการวิจัย (Ethical reviews) ซึ่งเป็นงานที่นอกเหนือจากหน้าที่ประจํา โดยโครงร่างวิจัย
ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด

๑๖
น้ําหนักหน่วยคะแนน
ผู้กลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย

เรื่องละสามหน่วยคะแนน

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
๑. ผู้กลั่นกรองโครงร่างงานวิจัยยื่นแบบ ศ.น.สกภ ๔ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และแนบหลักฐานการรับเชิญเป็นผู้กลั่นกรองโครง
ร่างวิจัยทางกายภาพบําบัด เพื่อขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
๒. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์
๓. ผู้ ก ลั่ น กรองโครงร่ า งงานวิ จั ย สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ ท างเว็ บ ไซต์ ข อง
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
กิจกรรมชนิดที่ ๒๔ ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

การอ่านผลงานเพื่อประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
Peer Review for Academic Position Appraisal

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๔
เป็นกิจ กรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับ เชิญ ให้เ ป็นผู้ท รงคุณวุฒิในการอ่านผลงานวิชาการทางวิชาชี พ
กายภาพบําบัด เพื่อพิจารณากําหนดประเมินตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งครอบคลุมการประเมินตําแหน่งวิชาการ
ทุกระดับและทุกสังกัด
น้ําหนักหน่วยคะแนน
ผู้ประเมินผลงานวิชาการ

รายละห้าหน่วยคะแนน

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
๑. ผู้ป ระเมินผลงานวิชาการยื่นแบบ ศ.น.สกภ ๔ พร้อ มชําระค่าธรรมเนีย มต่อ ศูนย์ก ารศึก ษา
ต่อเนื่อง ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และแนบหลักฐานการได้รับเชิญเป็นผู้อ่านผลงาน
วิชาการทางวิชาชีพกายภาพบําบัด เพื่อพิจารณากําหนดประเมินตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อขอขึ้นทะเบียนหน่วย
คะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
๒. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์
๓. ผู้ประเมินผลงานวิชาการสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

๑๗
กิจกรรมชนิดที่ ๒๕ ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์
External Committee for Thesis Examination

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๕
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ที่ได้รับเชิญ ให้เ ป็นกรรมการผู้ท รงคุณวุฒิภายนอกในการสอบป้อ งกัน
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบําบัด หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองจากสภาสถาบันที่จัดการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ถ้ามี)
น้ําหนักหน่วยคะแนน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เรื่องละสามหน่วยคะแนน

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
๑. ผู้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยื่นแบบ ศ.น.สกภ ๔ พร้อมชําระค่าธรรมเนียมต่อ ศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง ภายในเก้าสิบวันหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และแนบหลักฐานการได้รับเชิญเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
๒. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องดําเนินการพิจารณาและกําหนดหน่วยคะแนน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์
๓. ผู้ เ ป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส ามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ ท างเว็ บ ไซต์ ข อง
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
กิจกรรมประเภทที่ ๕
กิจกรรมประเภทเพิ่ ม พูนความรู้ โดยศึก ษาในระบบหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา
(กิจกรรมชนิดที่ ๒๖ - ๒๗)
บทนิยาม
กิ จ กรรมประเภทที่ ๕ หมายถึ ง กิ จ กรรมเฉพาะบุ ค คลที่ ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน
สาขากายภาพบําบัด หรือสาขาวิท ยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้อ งกับ การประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด โดยหลักสูตรต้องได้รับการรับรองจากสภาสถาบันที่จัดการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ชนิดของกิจกรรมประเภทที่ ๕
กิจกรรมชนิดที่ ๒๖
กิจกรรมชนิดที่ ๒๗

การศึกษาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
การศึกษาหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพกายภาพบําบัด

๑๘
กิจกรรมชนิดที่ ๒๖

ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

การศึกษาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
Graduate Study

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๖
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ซึ่งสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสาขากายภาพบําบัด ระดับปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือกําลังศึกษาในหลักสูตรสาขากายภาพบําบัด ระดับ
ปริ ญญาโท หรือ ปริญญาเอก หรือสาขาวิท ยาศาสตร์สุขภาพ หรือหลัก สูตรสาขาอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้อ งกับการ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่ได้ศึกษาไปแล้วไม่น้อย
กว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
สําหรับกรณีหลักสูตรสาขากายภาพบําบัด ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับ
การรับรองจากสภาสถาบันที่จดั การศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และต้องดําเนินการโดย
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภากายภาพบําบัด
ส่วนกรณีหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัดระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก
สภาสถาบันที่จัดการศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
น้ําหนักหน่วยคะแนน
๑. หลักสูตรสาขากายภาพบําบัด
หลักสูตรละห้าสิบหน่วยคะแนน
๒. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรละยี่สิบหน่วยคะแนน
๓. หลักสูตรสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรละสิบหน่วยคะแนน
การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
๑. กรณีผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ
๑.๑ สถาบันการศึกษาซึ่ง เป็นสถาบันหลักยื่นแบบ ศ.น.สกภ.๓ (กรณีสถาบันสมทบยื่นแบบ
ศ.น.สกภ.๓ ผ่านสถาบันหลักที่ตนสังกัด) และชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง พร้อมแนบหลักฐาน
ดังนี้
๑.๑.๑ หลักสูตรที่มีรายละเอียดตามเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑.๑.๒ หลักฐานการอนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบันที่จัดหลักสูตร
๑.๑.๓ หลักฐานการรับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑.๑.๔ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องกําหนด
กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอขึ้น ทะเบียนหน่วยคะแนนจะต้อ งส่ง เอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
๑.๒ ศูนย์ก ารศึกษาต่อ เนื่อ งพิจ ารณาออกใบรับ รองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อ เนื่องให้แก่
สถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ
๑.๓ สถาบันหลักมีหน้าที่ดําเนินการบันทึกหน่วยคะแนนของผู้เข้าศึกษาลงในฐานข้อมูลของ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ส่วนสถาบันสมทบแจ้งรายชื่อผู้เข้าศึกษาและหน่วยคะแนนที่ได้รับไปยังสถาบันหลัก
ที่ตนสังกัด เพื่อให้สถาบันหลักบันทึกลงในฐานข้อมูลของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

๑๙
๑.๔ ผู้เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบหน่วยคะแนนของตนเองได้จากเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแต่สถาบันหลักดําเนินการบันทึกหน่วยคะแนนลงในฐานข้อมูลของศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง ในกรณีที่ตรวจสอบไม่พบหน่วยคะแนนจากการทํากิจกรรมครั้งนั้น ผู้เข้าศึกษามีหน้าที่ประสานงานกับ
สถาบันการศึกษาที่จัดการทํากิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อบันทึกหน่วยคะแนนต่อไป
๒. กรณีผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันการศึกษาซึ่งมิได้เป็นสถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ
๒.๑ ผู้เข้าศึกษายื่นแบบ ศ.น.สกภ.๔ และชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง พร้อม
แนบหลักฐาน ดังนี้
๒.๑.๑ หลักสูตรที่มีรายละเอียดตามเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒.๑.๒ หลักฐานการอนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบันที่จัดหลักสูตร
๒.๑.๓ หลักฐานการรับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒.๑.๔ หลักฐานการเข้าศึกษาต่อ
๒.๑.๕ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
๒.๑.๖ ใบประมวลผลการศึกษา หรือ Transcript
๒.๑.๗ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องกําหนด
กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอขึ้น ทะเบียนหน่วยคะแนนจะต้อ งส่ง เอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
๒.๒ ศูน ย์ก ารศึก ษาต่อ เนื่ อ งดํา เนิ นการพิจ ารณาและกํ าหนดหน่ วยคะแนน เมื่ อ ผ่ านการ
พิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์
๒.๓ ผู้เข้าศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
หมายเหตุ
๑. กรณีศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่หลักสูตรไม่ได้รับการรับรองจาก
สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา หรือ องค์ก รวิชาชีพ (ถ้ามี) ผู้ยื่นขอหน่วยคะแนนต้อ งดําเนินการ
ขอรับรองสถาบันการศึกษาและรับรองหลักสูตรจากสภากายภาพบําบัดก่อน
๒. การศึกษาหนึ่งหลักสูตรสามารถขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
กิจกรรมชนิดที่ ๒๗ ชื่อไทย
ชื่ออังกฤษ

การศึกษาหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
Physical Therapy Intensive Training Program

คําจํากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๒๗
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลซึ่งสําเร็จการศึกษา และได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้
ความชํานาญเฉพาะทาง หรือบุคคลที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมความรู้ความชํานาญเฉพาะทางกายภาพบําบัด
หรือบุคคลซึ่งสําเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรในหลัก สูตรระยะสั้นทางวิชาชีพกายภาพบําบัดที่มี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าสี่สัปดาห์ หรือบุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าสิบชั่วโมงในหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพกายภาพบําบัดที่มีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อ ยกว่าสี่สัปดาห์ โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับ การรับรองจากสภาสถาบันที่จัดการศึกษาและ

๒๐
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา และต้องดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับ การรับ รองจาก
สภากายภาพบําบัด
น้ําหนักหน่วยคะแนน
ผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้ความชํานาญเฉพาะทางหรือผู้ที่
อยู่ร ะหว่างการฝึก อบรมความรู้ความชํานาญเฉพาะทางกายภาพบําบัด หรือ ผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับ
ประกาศนียบัตรในหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพกายภาพบําบัดที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าสี่สัปดาห์
หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพกายภาพบําบัดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าสิบชั่วโมง
ในหลัก สู ตรระยะสั้น ทางวิ ชาชี พ กายภาพบํ า บัด ที่ มีร ะยะเวลาการศึก ษาไม่ น้อ ยกว่ า สี่สั ป ดาห์ จะได้ รั บ
หน่วยคะแนนจํานวนห้าสิบหน่วยคะแนน
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
๑. กรณีผู้เข้าศึกษาหรือ ฝึกอบรมในหลัก สูตรที่จัดโดยสถาบันการศึก ษา ซึ่ง เป็นสถาบันหลัก หรือ
สถาบันสมทบ
๑.๑ สถาบันการศึกษาที่เป็นสถาบันหลักยื่นแบบ ศ.น.สกภ.๓ (กรณีสถาบันสมทบยื่นแบบ
ศ.น.สกภ.๓ ผ่านสถาบันหลักที่ตนสังกัด) และชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง พร้อมแนบหลักฐาน
ดังนี้
๑.๑.๑ หลักสูตรที่มีรายละเอียดตามเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑.๑.๒ หลักฐานการอนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบันที่จัดหลักสูตร
๑.๑.๓ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องกําหนด
กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ขอขึ้น ทะเบียนหน่วยคะแนนจะต้อ งส่ง เอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
๑.๒ ศูนย์การศึกษาต่อ เนื่อ งพิจ ารณาออกใบรับ รองหน่วยคะแนนการศึก ษาต่อเนื่องให้แก่
สถาบันหลักหรือสถาบันสมทบ
๑.๓ สถาบันหลักมีหน้าที่ดําเนินการบันทึกหน่วยคะแนนของผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมลงใน
ฐานข้อมูลของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ส่วนสถาบันสมทบแจ้งรายชื่อผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมและหน่วยคะแนน
ที่ได้รับไปยังสถาบันหลักที่ตนสังกัด เพื่อให้สถาบันหลักบันทึกลงในฐานข้อมูลของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
๑.๔ ผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมสามารถตรวจสอบหน่วยคะแนนของตนเองได้จากเว็บไซต์ของ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแต่สถาบันหลักดําเนินการบันทึกหน่วยคะแนนลงในฐานข้อมูลของ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ในกรณีที่ตรวจสอบไม่พบหน่วยคะแนนจากการทํากิจกรรมครั้งนั้น ผู้เข้าศึกษาหรือ
ฝึกอบรม มีหน้าที่ประสานงานกับสถาบันการศึกษาที่จัดการทํากิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อบันทึกหน่วยคะแนน
ต่อไป
๒. กรณีผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันการศึกษา ซึ่งมิได้เป็นสถาบันหลักหรือ
สถาบันสมทบ
๒.๑ ผู้เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมยื่นแบบ ศ.น.สกภ. ๔ และชําระค่าธรรมเนียมต่อศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
๒.๑.๑ หลักสูตรที่มีรายละเอียดตามเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒.๑.๒ หลักฐานการอนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบันที่จัดหลักสูตร
๒.๑.๓ หนังสืออนุมัติ หรือวุฒบัตร

๒๑
๒.๑.๔ หลักฐานการเข้ารับการศึกษาหรือการอบรมความรู้
๒.๑.๕ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
๒.๑.๖ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องกําหนด
กรณี เ อกสารหลั กฐานไม่ ครบถ้ วน ผู้ ขอขึ้นทะเบีย นหน่ว ยคะแนนจะต้อ งส่ ง เอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
๒.๒ ศูน ย์ก ารศึก ษาต่อ เนื่ อ งดํา เนิ นการพิจ ารณาและกํ าหนดหน่ วยคะแนน เมื่ อ ผ่ านการ
พิจารณาแล้ว ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะทําหน้าที่บันทึกคะแนนให้ตามเกณฑ์
๒.๓ ผู้เ ข้ า ศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก อบรมสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ ท างเว็ บ ไซต์ ข อง
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
หมายเหตุ
๑. กรณีการเข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งหลักสูตรไม่ได้
รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) ผู้ยื่นขอหน่วยคะแนนต้อง
ดําเนินการขอรับรองสถาบันการศึกษาและรับรองหลักสูตรจากสภากายภาพบําบัดก่อน
๒. การศึกษาหรือฝึกอบรมหนึ่งหลักสูตร ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนได้
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

