
ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบ าบัด 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไข  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชพีต่อเนื่อง 

ของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบ าบดั 
พ.ศ.  2563 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  7/1  วรรคหนึ่ง  ข้อ  7/3  วรรคสาม  แห่งกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทนใบอนุญาต   
และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ   พ.ศ.  2547  ซึ่ งแก้ ไขเ พ่ิมเติม 
โดยกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  
ประกอบกับข้อ  4  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  
การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  2)   
พ.ศ.  2562  คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบ าบัดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการประกอบ
โรคศิลปะ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เ รียกว่า   “ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบ าบัด   
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่อง 
ของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบ าบัด  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“การศึกษาต่อเนื่อง”  หมายความว่า  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ   

อย่างต่อเนื่อง  โดยการศึกษา  การฝึกอบรมระยะสั้นและหรือกิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ  ที่จัดขึ้น 
โดยมีเป้าหมาย  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบโรคศิลปะ  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพ
หรือวิชาการ  หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาวิชาชีพ 

“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น 
ตามกฎหมาย  และให้หมายรวมถึงสมาคม  มูลนิธิ  สภาวิชาชีพหรือชมรมที่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ง   
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกิจกรรมบ าบัด 

“หน่วยคะแนน”  หมายความว่า  จ านวนนับของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้น้ าหนัก   
เป็นหน่วยคะแนนหรือเครดิต 

“คณะท างาน”  หมายความว่า  คณะท างานที่คณะกรรมการวิชาชีพแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่    
ตามประกาศนี้ 

หมวด  1 
การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่อง 

 
 

ข้อ 4 กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องส าหรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ  
แบ่งได้เป็น  5  ประเภท  ดังนี้ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓



(1) กิจกรรมการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพกิจกรรมบ าบัด  หรือองค์ความรู้อื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

(2) กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความรู้ส่วนบุคคล  ที่ศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐาน
ตามหลักวิชาการสาขากิจกรรมบ าบัด   

(3) กิจกรรมการมีส่วนร่วม  ในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  พัฒนาวิชาชีพกิจกรรมบ าบัด  
หรือพัฒนาสังคมและชุมชน 

(4) กิจกรรมการศึกษาต่อ 
(5) กิจกรรมอื่น ๆ  นอกจากที่กล่าวในกิจกรรมประเภทที่  1 - 4  และคณะกรรมการวิชาชีพ 

จะพิจารณาหน่วยคะแนนให้เป็นแต่ละกรณีไป   
รายละเอียด  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามวรรคหนึ่ง  

ให้เป็นไปตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้ 
ข้อ 5 เมื่อผู้ประกอบโรคศิลปะผ่านการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

ตามกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามข้อ  4  ให้สถาบันออกหลักฐานเกี่ยวกับการผ่านการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบโรคศิลปะ 

ข้อ 6 ผู้ประกอบโรคศิลปะที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ  ให้ยื่น 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบท้ายประกาศนี้  พร้อมด้วยเอกสาร  หลักฐานและผลการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอนั้น   

การผ่านการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ตามข้อ  7/3  วรรคสาม  
แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  2547  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562   
ผู้ประกอบโรคศิลปะที่จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะต้องเก็บหน่วยคะแนนหรือเครดิต  
การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  จ านวนห้าสิบหน่วยคะแนน  ภายในห้าปี   
ก่อนวันครบก าหนดอายุใบอนุญาต   

การคิดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามภาคผนวกท้ายประกาศ 
ข้อ 7 ผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะก่อนวันที่กฎกระทรวง  

ว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทนใบอนุญาต   
และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  มีผลบังคับใช้   
ให้พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในข้อ   4   
โดยไม่ต้องเก็บหน่วยคะแนนหรือเครดิต   

ข้อ 8 ผู้ประกอบโรคศิลปะที่ประสงค์จะเก็บหน่วยคะแนนหรือเครดิตการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ตามข้อ  6  วรรคสอง  ให้ยื่นค าขอตามแบบท้ายประกาศนี้ 
ต่อผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  ณ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
กระทรวงสาธารณสุข  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบ 
โรคศิลปะก าหนด 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ภายใต้บังคับแห่งวรรคหนึ่ง  กรณีสถาบันเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง   
ให้สถาบันมีหน้าที่ยื่นค าขอแทนผู้ประกอบโรคศิลปะที่ผ่านกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจากสถาบันนั้น   
ทั้งนี้  ตามที่ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะก าหนด 

การยื่นค าขอเก็บหน่วยคะแนนหรือเครดิตการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ   
อย่างต่อเนื่องตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  อาจด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด   
ที่ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะก าหนดก็ได้ 

หมวด  2 
การขอรับรองกิจกรรม 

 
 

ข้อ 9 สถาบันหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ประสงค์จะขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง   
ให้ยื่นค าขอตามแบบที่ท้ายประกาศนี้   พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอนั้น  
ก่อนด าเนินการไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันต่อผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ   

ให้น าความในข้อ  8  มาใช้บังคับแก่การยื่นค าขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ 10 เมื่อได้รับค าขอแล้วหากผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  

เห็นว่าค าขอหรือเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับค าขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้ผู้อ านวยการ  
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบพร้อมด้วยเหตุผล 
เพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง   
และครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะด าเนินการต่อไปและ   
ให้ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ 11 เมื่อผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะได้รับค าขอพร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานที่ครบถ้วน  ถูกต้องแล้ว  ให้เสนอคณะท างานเพ่ือพิจารณารับรองหรือไม่รับรอง
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 

เมื่อคณะท างานพิจารณารับรองหรือไม่รับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องแล้วให้ผู้อ านวยการ
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาชีพแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาให้การรับรอง
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามข้อ  4   

การท าหน้าที่ของคณะท างานตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการแทนคณะกรรมการวิชาชีพ 
ข้อ 13 กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  ที่ ได้รับการรับรองจากคณะท างานแล้ว   หากม ี

การเปลี่ยนแปลงก าหนดการ  รูปแบบกิจกรรมหรือวิทยากร  ต้องแจ้งให้คณะท างานก่อนด าเนินการ 
จัดกิจกรรม 

ให้น าความในข้อ  9  ข้อ  10  ข้อ  11  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการ  รูปแบบกิจกรรมหรือวิทยากรด้วยโดยอนุโลม 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓



บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ 14 สถาบันที่จัดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ 
ที่ได้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  นับแต่วันที่กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียน 
และรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต 
ในการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  ใช้บังคับ  ให้ยื่นค าขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ง   
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   

ข้อ 15 ในกรณีที่มีปัญหาตามประกาศนี้ให้ประธานกรรมการวิชาชีพเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สร้อยสุดา  วิทยากร 

ประธานกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบ าบดั 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓



 
แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศลิปะ 

สำขำกิจกรรมบ ำบัด 
 

เขียนที…่……………………………………… 
                                                                                    วันที่…….เดือน…………พ.ศ. ……….. 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ 

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)…………………….…………………..…….นามสกุล………………..…………………อายุ…….……ปี 
    เกิดวันที่……..…เดือน………………..…….พ.ศ…….…..สัญชาติ………………………………ศาสนา…….....................… 
 
2. ที่อยู่ บ้านเลขท่ี……………..…....หมู่ที…่…………ชื่อหมู่บ้าน/ตึก/อาคาร...............................A............................. 

ซอย/ตรอก………………………………………..……............... ถนน………………………………….……………………………… 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ..............................จังหวัด.... ...................................
รหัสไปรษณีย…์……………………..โทรศัพท…์……………………………………….โทรสาร…………………….……………… 
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 

3. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบ าบัด เลขที ่ก.บ.  ...………………………………………………….. 
    ออกให้  ณ   วันที่………………….……………………………………หมดอายุวันที่……..…………………………………………. 
 
4. ปจัจุบันปฏิบัติงานอยู่ท่ี ………………………………………….………….…………………………...……………………………….. 

เลขที…่……………………..… หมู่ที…่………..……...ชื่อหมู่บ้าน/ตึก/อาคาร...................................... ..................... 
ซอย/ตรอก………………………….…………………............. ถนน…………………………………….……………………………… 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ..............................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย…์……………..…………..โทรศัพท…์……………………………………….โทรสาร…………………….…………… 
 

5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายซึ่งสร้างความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
 ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่อาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 
  
6. ข้าพเจ้าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบ าบัด ตามมาตรา 33 แห่ง

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 โดยได้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน  2  รูป 
  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
 6.2 ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล ต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ด้วย) 
 6.3 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบ าบัด (ฉบับจริง) 
 6.4 หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ 
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6.5  ส าเนาหลักฐานการเก็บคะแนนจากกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง    
    

ล ำดับ
ที ่

กิจกรรมกำรศึกษำต่อเน่ือง หน่วยงำนที่จัดกิจกรรม
กำรศึกษำต่อเน่ือง 

วัน/เดือน/ปี  
ที่จัด

กิจกรรม 

หน่วยคะแนน 
ที่ได้รับตำม
ภำคผนวก 

แนบท้ำยประกำศฯ 

ผลกำรตรวจสอบ
หน่วยคะแนนโดย
คณะกรรมกำร

วิชำชีพฯ  
(เฉพำะเจ้ำหน้ำท่ี) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมหน่วยคะแนนที่ได้รับ   
      
ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้น เป็นจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ………..…………….……………ผู้ยื่นค าขอ 

     (……………..………………………) 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการพิจารณาโดยคณะท างานพิจารณาการศึกษาต่อเนื่องสาขากิจกรรมบ าบัด 

     ผ่านเกณฑก์ารพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

     ไม่ผ่านตามเกณฑก์ารพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

     เนื่องจาก ระบุ............................................................................................................... .................................. 
           ................................................................................ ................................................................. 
 
         ลงนาม ........................................... 

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

                            วันที่................................................. 
 

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 



แบบขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องการประกอบโรคศิลปะ 
สาขากิจกรรมบ าบัด (กรณีสถาบัน) 

                                                                                    เขียนที่………………………………………… 
                                                                                    วันที่…….เดือน…….………พ.ศ. ……….. 

เรียน ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

          ด้วยสถาบัน.............................................................. สังกัด (ถ้ามี)................................................................. 

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อได้ 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ...................................นามสกุล...............................ต าแหน่งในองค์กร.................................. 

ที่อยู่ขององค์กร อาคาร...................................ชั้นที่...........................เลขที่.......................หมู่. ...........................  

ซอย............................ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.............. ...........จังหวัด................................... 

โทรศัพท…์……………………… โทรสาร…………………………… E- mail………………………………………………………………… 

Website………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มีความประสงค์ขอให้ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ พิจารณารับรองหลักสูตร/กิจกรรม เรื่อง 
..................................................................... .................................................................................................... ........ 

..................................................................... .................................................................................................... ........ 

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

  โครงการและรายละเอียด   

  อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

                                                                            ลงชื่อ.......................................................... 

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

                                                                          คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร/นำยก/ประธำน/หัวหน้ำฝ่ำย 

 
 
สรุปผลการพิจารณาโดยคณะท างานพิจารณาการศึกษาต่อเนื่องสาขากิจกรรมบ าบัด  

     รับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โดยได้รับ............................หน่วยคะแนน 
     ไมร่ับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
     เนื่องจาก ระบุ............................................................................................................... .................................. 
           .................................................................................................................................................  

         ลงนาม ........................................... 
           (.............................................) 

กบ. 8 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 



แบบค ำขอเก็บหน่วยคะแนน/รับรองกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่องกำรประกอบโรคศิลปะ 
สำขำกิจกรรมบ ำบัด (กรณีผู้ประกอบโรคศิลปะ) 

เขียนที่………………………………………… 
                                                                                            วันที่…..….เดือน…..………พ.ศ. ……….. 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ 

  ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………..…….นามสกุล……................โทรศัพท์.....................       
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบ าบัด  เลขที่ใบอนุญาต กบ.  ...................................     
มีความประสงค์ จะด าเนินการดังนี้ 
                ขอเก็บหน่วยคะแนนหรือเครดิตการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
                ขอให้ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ พิจารณารับรองหลักสูตร/กิจกรรม เรื่อง
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ซึ่งเป็นกิจกรรมประเภทที่... (กรุณาใส่เครื่องหมาย    ในช่องกิจกรรมที่ขอรับรอง) 
 

      กิจกรรมประเภทที่ 1   ได้แก่ 
                                       กิจกรรมชนิดที่ 1.1  การประชุมวิชาการประจ าปี   
           กิจกรรมชนิดที่ 1.2  การอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ หรือการอบรมระยะสั้น 
           กิจกรรมชนิดที่ 1.3  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
           กิจกรรมชนิดที่ 1.4  การสัมมนาทางวิชาการ 

          กิจกรรมชนิดที่ ๑.๕  การอภิปรายหมู่ 
                             กิจกรรมชนิดที่ ๑.๖  การอภิปรายกรณีศึกษา 

                    กิจกรรมชนิดที่ 1.7  การสัมมนาวารสาร 
          กิจกรรมชนิดที่ ๑.8  การบรรยายทางวิชาการท่ีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
                                                       หรือชุดบรรยายทางวิชาการ 
                             กิจกรรมชนิดที่ ๑.9    การบรรยายพิเศษ  
                             กิจกรรมชนิดที่ ๑.10  การฝึกอบรมในหลักสูตรกิจกรรมบ าบัดระยะสั้น 
                             กิจกรรมชนิดที่ ๑.11  การฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

   
      กิจกรรมประเภทที่ 2   ได้แก่ 
                                       กิจกรรมชนิดที่ 2.1  การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
           กิจกรรมชนิดที่ 2.2  การประเมินและทบทวนความรู้ด้วยตนเอง ผ่านสื่อส าเร็จรูป 
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      กิจกรรมประเภทท่ี 3  ได้แก่         
         กิจกรรมชนิดที่ 3.1  การตีพิมพ์บทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมบ าบัด 
                                             3.1.1  การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ต่างประเทศ 
                                             3.1.2  การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย 
                                             3.1.3  การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ   
   กิจกรรมชนิดที่ 3.2   การแต่งต ารา(Text book) หรือหนังสือ (Book) ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกิจกรรมบ าบัด 
                                       ภาษาไทยหรืออังกฤษ   
           กิจกรรมชนิดที่ 3.3   การเสนอผลงานทางวิชาการ 
                                             3.3.1  การเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ   
                                             3.3.2  การเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ 
            กิจกรรมชนิดที่ 3.4   การกลั่นกรองบทความในวารสาร 
                                             3.4.1  วารสารระดับนานาชาติ (ต่างประเทศ)  
                                             3.4.2  วารสารระดับนานาชาติ (ท่ีตีพิมพ์ในประเทศ)  
                                             3.4.3  วารสารระดับชาติ  

กิจกรรมชนิดที่ 3.5   การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย   
กิจกรรมชนิดที่ 3.6   การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัยหรือจริยธรรมการวิจัย  
กิจกรรมชนิดที่ 3.7   การอ่านผลงานเพื่อประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
กิจกรรมชนิดที่ 3.8   การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
กิจกรรมชนิดที่ 3.9   การเป็นวิทยากรบรรยาย/สัมมนาหรืออภิปรายกลุ่ม  (ตามกิจกรรมประเภทที่ 1) 
กิจกรรมชนิดที่ 3.10  การเป็นอาจารย์พิเศษส าหรับนักศึกษาสาขากิจกรรมบ าบัด 
กิจกรรมชนิดที่ 3.11  เป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรด้านกิจกรรมบ าบัด ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรอื่น 
กิจกรรมชนิดที่ 3.12  การสรา้งสื่อการศึกษาพร้อมแบบทดสอบ 

                                            3.12.1  สื่อเพ่ือการศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ 
                                                                        ที่เชื่อมโยงติดต่อกัน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  
                                            3.12.2   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือชุดการเรียน   

 

กิจกรรมชนิดที่ 3.13  การพัฒนาโครงการบริการวิชาการส าหรับประชาชน หรือการสร้างสรรค์ระบบ 
                           หรือกิจกรรมการให้บริการ 
กิจกรรมชนิดที่ 3.14  การสร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงานทางกิจกรรมบ าบัด 
กิจกรรมชนิดที่ 3.15  กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้หรือสร้างสื่อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบ าบัด 
                           แก่ประชาชน   ที่ไม่ใช่งานประจ า 
กิจกรรมชนิดที่ 3.16  การพัฒนานวัตกรรมทางกิจกรรมบ าบัด 

          กิจกรรมชนิดที่ 3.17 การเป็นผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ หรือผู้ตรวจประเมิน  
กิจกรรมชนิดที่ 3.18  การประชุมใหญ่ขององค์กรวิชาชีพ                           
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    กิจกรรมประเภทท่ี 4  ได้แก่ 
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ภาคผนวก 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบ าบัด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้

ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบ าบัด พ.ศ. 2563 

 
กิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่อง สาขากิจกรรมบ าบัด แบง่ออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

 กิจกรรมประเภทท่ี 1  การเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพกิจกรรมบ าบัด หรือองค์ความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมประเภทท่ี 2  กิจกรรมมุ่งพัฒนาความรู้ส่วนบุคคล ที่ศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐาน 
                            ตามหลักวิชาการสาขากิจกรรมบ าบัด  

 กิจกรรมประเภทท่ี 3  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร พัฒนาวิชาชีพกิจกรรมบ าบัด  
                                      หรือพัฒนาสังคมและชุมชน  

 กิจกรรมประเภทท่ี 4  การศึกษาต่อ 

  กิจกรรมประเภทท่ี 5  กิจกรรมอ่ืนๆ นอกจากที่กล่าวในกิจกรรมประเภทที่ 1 – 4 และคณะกรรมการวิชาชีพ 
                                      จะพิจารณาหน่วยคะแนนให้เป็นแต่ละกรณไีป  

 

 



กิจกรรมประเภทที่ 1 การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพกิจกรรมบ าบัด หรือองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ค าจ ากัดความ น้ าหนักหน่วยคะแนน หมายเหตุ 
การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาชีพหรือวิชาการอ่ืน 

กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาชีพ 
หรือวิชาการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนัก
กิจกรรมบ าบัดเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้หน่วยคะแนน 
โดยคิดชั่วโมงเป็นฐาน    

- การประชุม/อบรม/สัมมนา ในต่างประเทศ 

ให้คิดตามหน่วยคะแนนที่ได้รับจากองค์กรวิชาชีพ
ของรัฐหรือของประเทศนั้นก าหนด   
ในกรณีท่ีประเทศนั้น  ๆมิได้มีการคิดหน่วยคะแนนไว้  
ให้คิดหน่วยคะแนนตามการประชุม/อบรม/
สัมมนา ในประเทศ 

1.1 การประชุมวิชาการ
ประจ าปี  
(Annual conference) 

เป็นกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ที่จัดโดย
สถาบันหรือองค์กรวิชาชีพ  
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  

การรับฟังบรรยาย/อภิปราย 

คิด 1 หน่วยคะแนน จาก 1 ชั่วโมง
บรรยาย/อภิปราย 

- การประชุมวิชาการประจ าปีทางกิจกรรมบ าบัด 

ให้ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนนต่อการประชุม 1 ครั้ง 

- การประชุมวชิาการที่มีหนว่ยคะแนนของวิชาชีพอ่ืน 
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 หน่วยคะแนนของการต่อ
อายุใบอนุญาตในแต่ละครั้ง 

 
1.2 การอบรมฟื้นฟูวิชาการ 

หรือการอบรมระยะสั้น 
(Refresh course 
training/Short course 
training)   

เป็นกิจกรรมเพ่ือทบทวนความรู้เดิม
หรือเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ในรปูแบบ 

การอบรม (โดยมีระยะเวลาน้อยกว่า 4 
สัปดาห์) 

คิด 1 หน่วยคะแนน  
จาก 1  ชั่วโมงอบรม 

- การอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ หรือการอบรมระยะสั้น 
ทางกิจกรรมบ าบัด  ให้ไม่เกิน  10  หน่วยคะแนน
ต่อการประชุม 1 ครั้ง 

- การอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ หรือการอบรมระยะสั้น 
ที่มีหน่วยคะแนนของวิชาชีพอ่ืน รวมแล้วต้อง 

ไม่เกิน 20 หนว่ยคะแนนของการต่ออายุใบอนุญาต 
ในแต่ละครั้ง 

 
1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop training) 
เป็นกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะ 
เฉพาะทางกิจกรรมบ าบัด โดยการสอน
แสดงและฝึกปฏิบัติ 
 

คิด  1 หน่วยคะแนน  
จาก 1 ชั่วโมงปฏิบัติการ 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการทางกิจกรรมบ าบัด 

  ให้ไม่เกิน  10  หน่วย ต่อการประชุม 1 ครั้ง 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีหน่วยคะแนนของ
วิชาชีพอ่ืน รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 หน่วยคะแนน
ของการต่ออายุใบอนุญาตในแต่ละครั้ง 
 



 กิจกรรม ค าจ ากัดความ น้ าหนักหน่วยคะแนน หมายเหตุ 
1.4 การสัมมนาทางวิชาการ 

(Seminar) 
เป็นกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้
หรือประสบการณ์ระหว่างนักวิชาชีพ
ด้วยการเสวนาอย่างเป็นทางการและ
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นทางวิชาการและ
วิชาชีพ ผลการสัมมนาสรุปได้เป็น 

แนวคิดหรือแนวทางปฏิบัติงาน 

คิด 1 หน่วยคะแนน  
จาก 1  ชั่วโมงสัมมนา 

ไม่เกิน  5  หน่วยคะแนนต่อการสัมมนา 1 ครั้ง 

1.5 การอภิปรายหมู่  

(Panel discussion) 
เป็นกิจกรรมที่จัดให้มีการอภิปราย 

ถึงประเด็นปัญหาทางกิจกรรมบ าบัด
หรืออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง โดยคณะ
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ 
ในประเด็นนั้นและเปิดโอกาสให้ที่ประชุม
อภิปรายซักถามแลกเปลีย่นความคิดเห็น 

คิด 1 หน่วยคะแนน  
จาก 1  ชั่วโมงอภิปราย 

ไม่เกิน  5  หน่วยคะแนน ต่อการอภิปราย 1 ครั้ง 

1.6 การอภิปรายกรณีศึกษา 
( Case conference) 
 
 

เป็นกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้
หรือประสบการณ์ระหว่าง 
นักวิชาชีพ/ทีมสหวิชาชีพในหน่วยงาน 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุป 
ในการดูแลผู้ป่วย 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

คิด 1 หน่วยคะแนน  
จาก  1  ชั่วโมงอภิปราย 

ไม่เกิน  5  หน่วยคะแนน  
ต่อการอภิปราย 1 ครั้ง 

1.7 การสัมมนาวารสาร 
(Journal  Club 
Discussion) 

เป็นกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ที่ได้จากการอ่านบทความวิชาการ
ระหว่างนักวิชาชีพ 

คิด 1 หน่วยคะแนน  
จาก  1  ชั่วโมงสัมมนา 

ไม่เกิน  5  หน่วยคะแนน 
ต่อการสัมมนา 1 ครั้ง 

1.8 การบรรยายทางวิชาการ
ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
หรือชุดบรรยายทาง
วิชาการ (Series of 
lecture) 

เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ที่มี 
การน าเสนอเนื้อหาซึ่งก าหนดไว้ 
เป็นช่วงเป็นตอนอย่างต่อเนื่อง 

และมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกัน 

คิด 1 หน่วยคะแนน  
จาก 1  ชั่วโมงบรรยาย 

ไม่เกิน 10 หน่วยคะแนน ต่อชุดบรรยาย 1 ชุด 



 กิจกรรม ค าจ ากัดความ น้ าหนักหน่วยคะแนน หมายเหตุ 
1.9 การบรรยายพิเศษ 

(Special lecture) 
เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่จัด
ขึ้นเป็นกรณีพิเศษโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ทางกิจกรรมบ าบัดหรือสาขาที่
เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรบรรยาย 

คิด 1 หน่วยคะแนน  
จาก 1  ชั่วโมงบรรยาย 

ไม่เกิน  10  หน่วย ต่อการบรรยายพิเศษ 1 ครั้ง 

1.10 การฝึกอบรมในหลักสูตร
กิจกรรมบ าบัดระยะสั้น 
(Intensive training in 
Occupational therapy)      

กิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้เพ่ิมพูน
ความรู้ ด้วยการอบรมทาง
กิจกรรมบ าบัด โดยมีระยะเวลาตั้งแต ่
4 สัปดาห์ขึน้ไป 

20 หน่วยคะแนน รวมแล้วต้องไม่เกิน 40 หน่วยคะแนนของการต่อ
อายุใบอนุญาตในแต่ละครั้ง 

1.11 การฝึกอบรมในหลักสูตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(Intensive training in 
related programs)      

กิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้เพ่ิมพูน
ความรู้ด้วยการอบรมในหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกื้อกูลกับ
การปฏิบัติงานทางกิจกรรมบ าบัด โดย
มีระยะเวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป  

10 หน่วยคะแนน รวมแล้วต้องไม่เกิน 40 หน่วยคะแนนของการต่อ
อายุใบอนุญาตในแต่ละครั้ง 

 

กิจกรรมประเภทที ่2. กิจกรรมมุ่งพัฒนาความรู้ส่วนบุคคล ที่ศกึษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐานตามหลักวิชาการสาขากิจกรรมบ าบัด 

กิจกรรม ค าจ ากัดความ น้ าหนักหน่วยคะแนน หมายเหตุ 

การศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-
directed Learning) 

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลเพ่ือหาความรู้
เพ่ิมเติม โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับ 

สื่อการเรียนรู้ทีต่้องมีแบบทดสอบ  

ผู้เรียนได้หน่วยคะแนน โดยคิดจาก
จ านวนประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร 

ไม่เกิน  20 หน่วยคะแนน  

2.1 การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Interactive learning through 
Information Technology) เช่น 
CAI (Computer-assisted instruction),  
MOOCs (Massive open online 
courses)  

เป็นการศึกษาเพ่ิมเติมหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านสื่ อ เทคโนโลยี ระบบออนไลน์ที่ มี
ผู้สร้างไว้เฉพาะเรื่อง ซึ่งผ่านการรับรอง
โดยคณะกรรมการวิชาชีพกิจกรรมบ าบัด 
และมีการประเมินผลการเรียนรู้ด้ วย
แบบทดสอบ 

10 หน่วยคะแนน  

จาก 1 ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร 
 

 



กิจกรรม ค าจ ากัดความ น้ าหนักหน่วยคะแนน หมายเหตุ 

2.2 การประเมินและทบทวนความรู้
ด้วยตนเอง ผ่านสื่อส าเร็จรูป 
(Self-assessment & review 
through Instructional media) 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ โดยการศึกษา
ทบทวนเอกสารหรือสื่อการเรียนรู้ อ่ืนๆ 
เช่น บทความวิชาการ เทปบันทึกเสียง/ภาพ  
ที่ผลิต หรือ รับรอง โดยคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขากิจกรรมบ าบัด และมีการประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยแบบทดสอบ 

10 หน่วยคะแนน 

จาก 1 ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร 

 

กิจกรรมประเภทที ่3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร พัฒนาวิชาชีพกิจกรรมบ าบัด หรือพัฒนาสังคมและชุมชน 

กิจกรรม ค าจ ากัดความ น้ าหนักหน่วยคะแนน หมายเหตุ 
การพัฒนาบุคลากร พัฒนาวิชาชีพ
กิจกรรมบ าบัด หรือพัฒนาสังคมและ
ชุมชน 

กิจกรรมที่ท าเพ่ือพัฒนาบุคคล วิชาชีพ หรือ
สังคม 

 
 

ผู้ปฏิบัติไดห้น่วยคะแนนตามน้ าหนักของงาน
และการมีส่วนร่วม 

 

3.1 การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ 
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบ าบัด 
(Journal publication) 

กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียบเรียงองค์ความรู้ งาน
สอน งานบริการ หรืองานวิจัย ที่นัก
กิจกรรมบ าบัด 
เป็นเจ้าของหรือมีส่วนร่วมในผลงาน 
 

ผู้มีส่วนร่วมในผลงานได้หน่วยคะแนน  
โดยคิดจากบทบาท หน้าที่ เป็นฐาน   

ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปี
ย้อนหลัง โดยเริ่มนับ
จากปีที่ยื่นต่ออายุ 

3.1.1 การตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ  ต่างประเทศ 

การเรียบเรียงองค์ความรู้ซึ่งได้รับการพิจารณา 
ให้ลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ 
ในต่างประเทศ 

ชื่อแรก/ผู้รับผิดชอบบทความ 
(first/corresponding author) :   
บทความละ  30 หน่วยคะแนน 
ชื่อรอง   : บทความละ  20 หน่วยคะแนน 
 

 

3.1.2 การตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ  ที่ตีพิมพ์ในประเทศ
ไทย 

การเรียบเรียงองค์ความรู้ซึ่งได้รับการพิจารณา 
ให้ลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่ตีพิมพ์
เป็นภาษาอังกฤษ ในประเทศไทย 

ชื่อแรก/ผู้รับผิดชอบบทความ 
(first/corresponding author) :   
บทความละ 20 หน่วยคะแนน   
ชื่อรอง   :  บทความละ 10 หน่วยคะแนน 

 



 กิจกรรม ค าจ ากัดความ น้ าหนักหน่วยคะแนน หมายเหตุ 
3.1.3 การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

 
 
 

การเรียบเรียงองค์ความรู้ซึ่งได้รับการพิจารณา 
ให้ลงตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่ตีพิมพ์ 
เป็นภาษาไทย 

ชื่อแรก/ผู้รับผิดชอบบทความ 
(first/Corresponding author)  :   
บทความละ 10 หน่วยคะแนน 
ชื่อรอง    :  บทความละ 5 หน่วยคะแนน 
 
 

 

3.2 การแต่งต ารา (Text book) 
หรือหนังสือ (Book) ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพกิจกรรมบ าบัด  
ภาษาไทยหรืออังกฤษ 

การเรียบเรียงต ารา (Text book) หรือ หนังสือ 
(Book) ที่ไม่น้อยกว่า 50 หน้า A4 ใน ๑ เล่ม  
ซึ่งได้รับเลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ 
(ISBN)  

30 หน่วยคะแนน 1. กรณีมีผู้แต่ง
มากกว่า 1 คน  ให้
เฉลี่ยคะแนนเป็นร้อย
ละ  
ตามสัดส่วนการแต่ง
ต าราหรือหนังสือ 
(30 หน่วยคะแนน =
ร้อยละ 100) 
2. ต้องเป็นฉบับพิมพ์
ใหมห่รือฉบับปรับปรุง
ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 
โดยเริ่มนับจากปีท่ียื่น
ต่ออายุ 
 

3.3 การเสนอผลงานทางวิชาการ 
(Academic presentation) 

กิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม ที่มีการน าเสนอ
ผลงานวิชาการทางกิจกรรมบ าบัดในที่ประชุม
วิชาการ  ในรูปแบบการน าเสนอต่างๆ เช่น แบบ
ปากเปล่า แบบโปสเตอร์ หรือแบบวีดีทัศน์  
 
 
 

   



 กิจกรรม ค าจ ากัดความ น้ าหนักหน่วยคะแนน หมายเหตุ 
3.3.1 การเสนอผลงานทางวิชาการ  

ระดับนานาชาติ 
การน าเสนอผลงานวิชาการ ในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ   ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
หลักของการประชุม โดยอาจจัดในประเทศไทย
หรือต่างประเทศก็ได้ 

  การน าเสนอด้วยวาจา 
ผู้น าเสนอ / ชื่อแรก :  เรื่องละ  20  หน่วยคะแนน   
                  ชื่ออ่ืน  :  เรื่องละ  10  หน่วยคะแนน 
การน าเสนอด้วยโปสเตอร์ 
ผู้น าเสนอ / ชื่อแรก  :  เรื่องละ 15  หน่วยคะแนน  
                   ชื่ออ่ืน  :  เรื่องละ  10  หน่วยคะแนน 

 

3.3.2 การเสนอผลงานทางวิชาการ  
ระดับชาติ 

การน าเสนอผลงานวิชาการฯ ในที่ประชุม
วิชาการ 
ซึ่งจัดในประเทศไทยและใช้ภาษาไทยเป็นภาษา
หลักของการประชุม 

  การน าเสนอด้วยวาจา 
ผู้น าเสนอ/ชื่อแรก : เรื่องละ  15  หน่วยคะแนน 
            ชื่ออ่ืน   : เรื่องละ  10  หนว่ยคะแนน 
  การน าเสนอด้วยโปสเตอร์ 
            ชื่อแรก  : เรื่องละ  10 หน่วยคะแนน 
            ชื่ออ่ืน   : เรื่องละ    5  หนว่ยคะแนน 
 

 

3.4 การกลั่นกรองบทความ 
ในวารสาร (Editorial peer 
review)  

เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 
จากบรรณาธิการหรือผู้เกี่ยวข้องให้ทบทวนและ
กลั่นกรองผลงานวิชาการทางกิจกรรมบ าบัดหรือ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาให้ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการ 

 รวมแล้วต้องไม่เกิน 
10 หน่วยคะแนน 

3.4.1 วารสารระดับนานาชาติ 
(ต่างประเทศ) 

การทบทวนและกลั่นกรองผลงานวิชาการ 
ทางกิจกรรมบ าบัดหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ของต่างประเทศ 

10  หน่วยคะแนนต่อ 1 บทความ  

3.4.2 วารสารระดับนานาชาติ 
(ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย) 

การทบทวนและกลั่นกรองผลงานวิชาการ 
ทางกิจกรรมบ าบัดหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ 
 

8  หน่วยคะแนนต่อ 1 บทความ  



 กิจกรรม ค าจ ากัดความ น้ าหนักหน่วยคะแนน หมายเหตุ 
3.4.3 วารสารระดับชาติ การทบทวนและกลั่นกรองผลงานวิชาการ 

ทางกิจกรรมบ าบัดหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศไทย 
เป็นภาษาไทย 
 

5  หน่วยคะแนนต่อ 1  บทความ  

3.5 การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
(Review of research 
instruments)  
 

กิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในการพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

5 หน่วยคะแนน ต่อ 1 เรื่อง  

3.6 การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย
หรือจริยธรรมการวิจัย 
(Research proposal or 
ethical reviews) 

กิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้ รับมอบหมายหรือ
แต่งตั้ งให้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณา
กลั่ นกรองเนื้ อห าใน โครงร่างการวิจั ยทาง
กิจกรรมบ าบัดหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
ตามหลักวิธีการวิจัยหรือจริยธรรมการวิจัย 
 

3 หน่วยคะแนน ต่อ 1 เรื่อง  

3.7 การอ่านผลงานเพื่อประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ (Peer  
review  reader for 
academic position 
appraisal) 
 

กิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับเชิญให้เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านพิจารณาผลงาน เพื่อ
ก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการในทุกระดับ 

5 หน่วยคะแนน ต่อราย  

3.8 การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน  
ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
(External examiner) 
 
 

กิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขากิจกรรมบ าบัด
และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 

5 หน่วยคะแนน ต่อ 1 เรื่อง  



 กิจกรรม ค าจ ากัดความ น้ าหนักหน่วยคะแนน หมายเหตุ 
3.9 การเป็นวิทยากรบรรยาย/

สัมมนาหรืออภิปรายกลุ่ม   
(ตามกิจกรรมประเภทท่ี 1) 
(Lecturer or panelist) 
 

กิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร 
เพ่ือบรรยาย สอนฝึกปฏิบัติ สัมมนาหรือ
อภิปราย (ตามกิจกรรมประเภทที่ 1) 

  วิทยากรบรรยาย   
       3 หน่วยคะแนนต่อ 1 ชั่วโมง 
 วิทยากรกลุ่มปฏิบัติการ วิทยากร 
   สัมมนา หรืออภิปรายกลุ่ม   

2 หน่วยคะแนนต่อ 1 ชั่วโมง 

 

3.10 การเป็นอาจารย์พิเศษส าหรับ
นักศึกษาสาขากิจกรรมบ าบัด  

กิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับเชิญให้เป็นผู้สอน 
เฉพาะเรื่องแก่นักศึกษากิจกรรมบ าบัด 

    การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกส าหรับ  
นักศึกษาสาขากิจกรรมบ าบัด    

            1 หน่วยคะแนนต่อ 3 ชั่วโมง 
  การบรรยายส าหรับนักศึกษาสาขา
กิจกรรมบ าบัด  
            3 หน่วยคะแนนต่อ 1 ชั่วโมง 
 

รวมแล้วต้องไม่เกิน  
20 หน่วยคะแนน 
ของการต่ออายุ
ใบอนุญาตในแต่ละ
ครั้ง 

3.11 เป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร
ด้านกิจกรรมบ าบัด ส าหรับ
นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน 
 

กิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับเชิญให้เป็นผู้สอน 
ในเนื้อหาวิชาการด้านกิจกรรมบ าบัด 
แก่นักศึกษาหลักสูตรอื่นในสถาบันการศึกษา 

  การฝึกปฏิบัติงาน  
           1 หน่วยคะแนนต่อ 3 ชั่วโมง  

  การบรรยาย   
     3 หนว่ยคะแนนต่อ 1 ชัว่โมง  
 

รวมแล้วต้องไม่ เกิน 
20 หน่วยคะแนนของ
การต่ออายุใบอนุญาต
ในแต่ละครั้ง 

3.12 การสร้างสื่อการศึกษา 
พร้อมแบบทดสอบ 

กิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม ในการผลิตพัฒนา 
สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาด้วยตนเองในองค์
ความรู้ทางกิจกรรมบ าบัดหรือที่เก่ียวข้อง   
ซึ่งต้องมีแบบทดสอบ ส าหรับนักกิจกรรมบ าบัด
หรือผู้เกี่ยวข้อง 

  

3.12.1 สื่อเพ่ือการศึกษาด้วยตนเองจาก
แหล่งข้อมูลเครือข่าย 
ทางคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยง
ติดต่อกัน ทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

การผลิตพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ด้วยตนเอง ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ 

ชื่อแรก :  5  หน่วยคะแนน  
ชื่ออ่ืน  :  3  หน่วยคะแนน 

 



 กิจกรรม ค าจ ากัดความ น้ าหนักหน่วยคะแนน หมายเหตุ 
3.12.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

หรือชุดการเรียน   
การผลิตพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางกิจกรรมบ าบัด 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะเรื่อง 
หรือเป็นชุดการเรียนรู้ 

10 หน่วยคะแนน  

3.13 การพัฒนาโครงการบริการ
วิชาการส าหรับประชาชน หรือ
การสร้างสรรค์ระบบ หรือ
กิจกรรมการให้บริการ 

กิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มในการพัฒนา
โครงการบริการแก่ประชาชน หรือการ
สร้างสรรค์ระบบ  ตลอดจนกิจกรรมการ
ให้บริการที่เพ่ิมเป็นพิเศษ  นอกเหนือจากงาน
ประจ า 

  หัวหน้า/ผู้รับผิดชอบโครงการ  :       
5  หน่วยคะแนน   

  ผู้ร่วมจัดโครงการ  :                        
3  หน่วยคะแนน 

 

3.14 การสร้างหรือพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติงาน (Clinical 
practice guideline)  
หรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
ทางกิจกรรมบ าบัด  

กิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม ที่มีการพัฒนา 
แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือพัฒนางานกิจกรรมบ าบัดได้ 

  แนวทางการปฏิบัติงาน  :  10 หน่วย 
    คะแนน ต่อ 1 เรื่อง 
  คู่มือการปฏิบัติงาน : 5 หน่วยคะแนน  
    ต่อ 1 เรื่อง 

 

3.15 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้
หรือสร้างสื่อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมบ าบัดแก่ประชาชน       
ที่ไม่ใช่งานประจ า 

กิจกรรมเฉพาะบุคคลในถ่ายทอดความรู้  
หรือสร้างสื่อความรู้ด้านกิจกรรมบ าบัดแก่
ประชาชน ที่เพ่ิมเป็นพิเศษ นอกเหนือจากงาน
ประจ า 

กิจกรรมละ 2 หน่วยคะแนน   รวมแล้วต้องไม่เกิน 
10 หน่วยคะแนนของ
การต่ออายใุบอนุญาต
ในแต่ละครั้ง 

3.16 การพัฒนานวัตกรรมทาง
กิจกรรมบ าบัด 
 (Innovation in 
Occupational Therapy) 
 
 

กิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มที่มีการประดิษฐ์
คิดค้น พัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์/วิธีการ  
ทางกิจกรรมบ าบัดหรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

  จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ผู้ผลิตหลัก :  เรื่อง / ชิ้น ๆ ละ 
                30  หน่วยคะแนน 
ผู้ผลิตรอง  :  เรื่อง / ชิ้น ๆ ละ 

20 หน่วยคะแนน /คน 
  ไม่มีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 ผู้ผลิตหลัก :  เรื่อง / ชิ้นๆ ละ  
                 10  หน่วยคะแนน   
 ผู้ผลิตรอง  :  เรื่อง / ชิ้นๆ ละ  
                 5  หน่วยคะแนน /คน 

 



 กิจกรรม ค าจ ากัดความ น้ าหนักหน่วยคะแนน หมายเหตุ 
3.17 การเป็นผู้ตรวจติดตามระบบ

คุณภาพ หรือผู้ตรวจประเมิน 
กิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือเชิญ
ให้เป็นผู้ตรวจติดตามหือประเมินระบบคุณภาพ
ของสถานพยาบาล/หน่วยงานตามมาตรฐาน
กิจกรรมบ าบัด 

  ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในองค์กร :  
    ครั้งละ 1 หน่วยคะแนน 
  ผู้ประเมินระบบคุณภาพ : ครั้งละ 3 หน่วย  
    คะแนน 

 

3.18 การประชุมใหญ่ขององค์กร
วิชาชีพ 

กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสมาชิก
สมาคมนักกิจกรรมบ าบัด/อาชีวบ าบัดแห่งประเทศไทย  

คิด 5 หนว่ยคะแนน / ครั้ง ไม่เกิน  5  หน่วยคะแนน 
ต่อการประชุม 1 ครั้ง 

 

กิจกรรมประเภทที ่4  การศึกษาต่อ 
กิจกรรม ค าจ ากัดความ น้ าหนักหน่วยคะแนน หมายเหตุ 

การศึกษาเพิ่มเติมในระดับสูงข้ึน กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการศึกษาในระบบ     
การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในหลักสูตร  
ทีไ่ด้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

  

4.1 การศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขา
กิจกรรมบ าบัด (Graduate 
study in Occupational Therapy) 

กิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้ศึกษาในหลักสูตร
กิจกรรมบ าบัดระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท -
ปริญญาเอก) ซ่ึงส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยหลักสตูรดังกล่าว 
ต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

40 หน่วยคะแนน  

4.2 การศึกษาในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
(Graduate study in related 
disciplines) 

กิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้ศึกษาเพ่ิมเติมโดยส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ      
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกื้อกูลกับวิชาชีพกิจกรรมบ าบัด 
โดยหลักสูตรดังกล่าว ต้องได้รับการรับรองจาก
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
หากเป็นหลักสูตรต่างประเทศตอ้งได้รับการรับรองจาก
องค์กรวิชาชีพในประเทศนั้น 

20 หน่วยคะแนน  

 

กิจกรรมประเภทที ่5  กิจกรรมอืน่ๆ นอกจากที่กล่าวในกิจกรรมประเภทที ่1 – 4 และคณะกรรมการวิชาชีพจะพิจารณาหน่วยคะแนนให้เป็นแต่ละกรณไีป  
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