




หน้า 1 
 

  (ภาคผนวก ก) 
 

หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส าหรบัการขอจดัการอบรม 
แบบห้องเรียน (Classroom) ท่ีมีผูเ้ข้าอบรม เกินกว่า 450 คน ขึน้ไป  

 
 สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่ประสงค์จะจดัอบรมแบบหอ้งเรยีน (Classroom)    
ทีม่จี านวนผูเ้ขา้อบรมเกนิกว่า 450 คน ขึน้ไป ตอ้งด าเนินการดงันี้  
 
วิธีด าเนินการ สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ต้องน าส่งเอกสารที่เกี่ยวขอ้งให้    

ศูนย์ส่งเสริมฯพิจารณา ซึ่งได้แก่  แผนผังสถานที่จ ัดอบรม ก าหนดการอบรม 
เอกสารประกอบการบรรยาย แบบทดสอบหลงัการอบรม (Post-test) และประวตัิ
วทิยากร  
 

เกณฑท่ี์ใช้พิจารณา เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการจดัอบรมทีม่ผีูเ้ขา้ร่วมอบรมจ านวนมาก จะเกดิประสทิธผิลในการ
อบรมทีเ่พยีงพอ ศนูยส์ง่เสรมิฯ จะพจิารณาจากปัจจยั 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
 

 • ด้านคุณภาพสถานท่ีจดัอบรม : ความเพยีงพอของจอภาพ ขนาดพื้นที่
อบรมมีความเหมาะสมกบัจ านวนผู้เขา้อบรม ตลอดจนความสะดวกและ
ปลอดภยัของผูเ้ขา้อบรม 

 • ด้านวิทยากร : ต้องมปีระสบการณ์ในการบรรยายหลกัสตูรต่อผู้เขา้อบรม
จ านวนเกนิกว่า 450 คนขึน้ไป 

 • ด้านการบริหารจดัการอบรม : ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ดูแลการ
อบรม และการนับระยะเวลา (เช่น เพิ่มระยะเวลาการพกัทานอาหารว่าง 
และพกัทานอาหารกลางวนัโดยไม่นับรวมในระยะเวลาการอบรม) รวมทัง้มี
การเพิม่ช่วงเวลาถามตอบขอ้ซกัถามใหม้ากขึน้กว่าปกต ิ

 • ด้านวิธีการวดัประสิทธิผลการอบรม :  โดยสถาบนัฝึกอบรมฯ ต้องเสนอ
วิธีการวัดประสิทธิผลการอบรม และน าส่ง Post-test ให้ศูนย์ส่งเสริมฯ 
พจิารณาก่อนทุกครัง้ รวมทัง้น าผลคะแนน Post-test เพื่อเกบ็สถติไิว ้และให้
มผีลต่อการพจิารณาอนุมตักิารจดัอบรมในคราวต่อไปของสถาบนัฝึกอบรมฯ 
แห่งเดมิ  
 
หมายเหตุ : ผู้เขา้อบรมต้องเขา้รบัการอบรมใหค้รบ 80% ของแต่ละหวัขอ้ 
การอบรม รวมทัง้ตอ้งผ่านการท าแบบทดสอบหลงัการอบรม (Post-test) 
 

ระยะเวลาพิจารณา ศูนย์ส่งเสริมฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาอนุมตัิไม่เกิน 15 วนั นับจากวนัที่ได้รับ
เอกสารครบถว้น 

 



                                               
 

หน้า 2 
 

                                           (ภาคผนวก ข) 
 

หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส าหรบัการขอจดัการอบรมผา่นระบบถ่ายทอดสด (VDO Conference)  
 
 สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่ประสงค์จะจัดอบรมผ่านระบบถ่ายทอดสด                   
(VDO Conference) ตอ้งด าเนินการดงันี้   
 
วิธีด าเนินการ สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ต้องน าส่งรายละเอยีดการด าเนินการ

อบรมผ่านระบบ VDO Conference มายงัศูนยส์่งเสรมิฯ ซึง่ไดแ้ก่ รายละเอยีดของระบบ
ถ่ายทอดสด วธิกีารควบคุมดแูลการเขา้อบรม และวธิกีารตดิตามการจดัอบรม  

 
เกณฑท่ี์ใช้พิจารณา 

 
เพื่ อ ให้มัน่ ใจว่ าการจัดอบรมผ่ านระบบ VDO Conference จะ เกิดประสิทธิผล 
ในการอบรมทีเ่พยีงพอ ศนูยส์ง่เสรมิฯ จะพจิารณาจากปัจจยั 3 ดา้น ไดแ้ก่  
 

 • ด้านความพร้อมเก่ียวกับระบบ VDO Conference : ต้องมีระบบ VDO 
Conference ในรูปแบบ Two  way communication (Interactive) และต้องผ่าน
การตรวจสอบระบบจาก ศนูยส์ง่เสรมิฯ ก่อนการจดัอบรมทุกครัง้ 
 

 • ด้านวิธีการควบคุมการอบรม: ต้องระบุวธิีการควบคุมดูแลการเขา้อบรมที่
รดักุมและสามารถตรวจสอบได้มาพร้อมกบัการยื่นขออนุมตัหิลกัสูตรในระบบ 
TSICAS เช่น  
- การเขา้รบัการอบรม ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งลงทะเบยีนทัง้ก่อนอบรมและ 
หลงัการอบรม 
- ผู้ เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมไม่ น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 
ของหลกัสตูร 
- ผูเ้ขา้อบรมตอ้งผ่านการท าแบบทดสอบหลงัการอบรม (Post Test)  
- ณ ศนูยค์วบคุมการถ่ายทอดสด ตอ้งมเีจา้หน้าทีด่แูล ไดแ้ก่  
ฝ่าย IT ท าหน้าที่ ควบคุมดูแลระบบสัญญาณที่เกี่ยวข้องและระบบ 
การถ่ายทอดสด 
ฝ่าย HR ท าหน้าที่ เช็คจ านวนผู้เข้าอบรมและดูแลความเรียบร้อย 

ตลอดการอบรม   

หมายเหตุ: ส าหรับสาขาต่างจงัหวดัจะมีผู้จดัการสาขาเป็นผู้ควบคุม    

การอบรม  (ในกรณีทีผู่้จดัการสาขาต้องเขา้รบัการอบรมด้วย ทางทมี 

HR  จะเป็นผูค้วบคุมการอบรมของสาขานัน้ๆ )  



                                               
 

หน้า 3 
 

 • ด้านการติดตามการจดัอบรมผ่านระบบ VDO Conference :  ต้องมรีะบบ
การบันทึกหน้าจอ Monitor เพื่ อส่ง ให้ศูนย์ส่ง เสริมฯ  เมื่ อมีการร้องขอ             
(โดยมรีะยะเวลาในการจดัเกบ็จ านวน 2 ปี) 
 
 

ระยะเวลาพิจารณา ศูนย์ส่งเสรมิฯ จะใชเ้วลาในการพจิารณาอนุมตัไิม่เกนิ 15 วนั นับจากวนัทีไ่ด้ตรวจสอบ
ระบบ VDO Conference ของสถาบนัฝึกอบรมฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               
 

หน้า 4 
 

(ภาคผนวก ค) 
 

หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส าหรบัการขอจดัการอบรมผา่นระบบ e-Learning 
 

 สถาบนัฝึกอบรมหลกัสตูรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ทีป่ระสงคจ์ะจดัอบรมผ่านระบบ e-Learning 
จะตอ้งเป็นสถาบนัฝึกอบรมฯ ทีไ่ดร้บัอนุญาตจากศนูยส์ง่เสรมิฯ และจะอนุญาตเฉพาะกรณีทีเ่ป็นระบบทีม่ลีกัษณะ
แบบ Interactive หมายถงึ โปรแกรมทีต่้องการการโต้ตอบจากผูเ้ขา้อบรม เพื่อใหร้ะบบด าเนินการในล าดบัถดัไป 
โดยตอ้งด าเนินการดงันี้ 
 
 
วิธีด าเนินการ สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ ต้องน าส่งรายละเอียดการ

ด าเนินการอบรมในรูปแบบ e-Learning มายงัศูนย์ส่งเสรมิฯ ซึ่งได้แก่ รายละเอยีด
ของระบบ e-Learning วิธีการควบคุมดูแลการเข้าอบรม และวิธีการติดตามของ 
ผูเ้ขา้อบรม 

  
เกณฑท่ี์ใช้พิจารณา เพื่อให้มัน่ใจว่าการจดัอบรมผ่านระบบ e-Learning จะเกดิประสทิธผิลในการอบรม    

ศนูยส์ง่เสรมิฯ จะพจิารณาจากปัจจยั 2 ดา้น ไดแ้ก่  
 

 ด้านท่ี 1 ระบบงาน :  
 

1. CPD check & monitoring :  
- ระบบยนืยนัตวัตน : อย่างน้อยตอ้งม ีUnique Log-in ควบคู่กบัวธิกีาร

อื่นๆ (Double authenticate) เช่น การถ่ายรปู เป็นตน้ 

- การตดิตามความต่อเนื่องในการอบรม :  

1) มีเครื่องมือในการตรวจสอบความต่อเนื่องในการอบรม เช่น             

ม ีMini-test, Pop-up CAPTCHA เพื่อใหผู้อ้บรมตอบสนอง  

2) ตอ้งมกีลไกการตดิตามความคบืหน้าของการอบรม 

3) หากไม่มีการตอบสนองจากผู้เรียนนานเกิน 30 นาที จะถูก     

Log-out ออกจากระบบทันที และเริ่มต้นเรียนใหม่ในเนื้อหา 

สว่นนัน้ ๆ 

4) มฟัีงก์ชนัป้องกนัการเลื่อนขา้มเนื้อหาไปขา้งหน้า (ไม่สามารถ 

Skip forward)  

- การวัดผลความรู้หลังการอบรม : มี Post-test โดยก าหนดเกณฑ์ 

การผ่าน Post-test ที ่80% (สามารถท าซ ้าได)้  

- การออกหลกัฐาน เพื่อรบัรองการอบรม :  มกีารออก e-Certificate 

 



                                               
 

หน้า 5 
 

2. CPD system :  
- มีมาตรฐานด้านระบบ e-Learning เป็นไปตามที่ ศูนย์ส่งเสริมฯ 

ก าหนดขา้งต้น โดยระบบ e-Learning อาจเป็นของสถาบนัฝึกอบรม

หลกัสตูรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ เอง หรอืของบรษิทั Partner   

- มีบุคลากรและระบบงานต่างๆ ที่มีความพร้อมด้านการให้บริการ  
ทัง้การลงทะเบียนหลักสูตร การช าระเงิน (ถ้ามี) การตอบค าถาม  

และการยื่นรายชื่อผูผ้่านการอบรมเพื่อนบัชัว่โมงต่ออายุ 

- มรีะบบที่บนัทกึขอ้มูลการเขา้ระบบ e-Learning เพื่ออบรมหลกัสูตร

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ (LOG การเข้าใช้ระบบ e-Learning) โดย

ระบบต้องสามารถบนัทกึและค านวณระยะเวลาการเขา้อบรมจรงิได้  

และสถาบันฝึกอบรมฯ ต้องพร้อมน าส่งศูนย์ส่งเสริมฯ  หากได้รับ 

การรอ้งขอ 

 

         ทัง้นี้  ในส่วนของระบบ e-Learning จะเป็นการขออนุมัติ        
เพยีงครัง้เดยีว ยกเว้นกรณีมกีารเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบ ต้องแจง้ให้
ศนูยส์ง่เสรมิฯ ตรวจประเมนิซ ้า 

 
 ด้านท่ี 2 เน้ือหาและการนับชัว่โมงต่ออายุใบอนุญาตฯ : 

 
 1. CPD content & courseware :  

- Content : เน้ือหาทีส่ามารถนบัชัว่โมงต่ออายุใบอนุญาตฯ ได ้ตามกลุ่ม
องค์ความรู้ ได้แก่ ความรู้ทัว่ไป / จรรยาบรรณและกฎระเบียบ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- Courseware : มรีูปแบบการน าเสนอเนื้อหามากกว่า 1 รูปแบบ เช่น 
VDOs, Clips, Text, Audio, Interactive animations, Diagrams,      
Images, Charts, Info graphic เป็นตน้  

 
หมายเหตุ : หลกัสูตรทีไ่ด้รบัการอนุมตัิมีอายุคราวละ 2 ปี (นับตามปี
ปฏทินิ)(สามารถยืน่ขออนุมตัซิ ้าไดเ้มือ่ครบ 2 ปี) โดยใช ้Media รปูแบบ
ใดแบบหนึง่ไม่เกนิรอ้ยละ 75 โดยตอ้งยืน่ขออนุมตัเิป็นรายหลกัสตูร และ
ไม่อนุญาตให้มกีารเขา้อบรมซ ้าในหลกัสูตรทีเ่คยเขา้อบรมในรอบอายุ
ใบอนุญาตฯ เดยีวกนั (2 ปี) 
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 2. Measurement :  
- กรณี VDOs, Clips, Audio : วดัเวลาตามจรงิ (Clock time 
- กรณี Text / Case study : 2 นาท ีต่อหน้า 

 
3. CPD hours per course : ขัน้ต ่า 0.5 ชัว่โมง ต่อหลกัสตูร 

 
4. e-Learning CPD limits : เป็นไปตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  

 
ระยะเวลาพิจารณา ศนูยส์ง่เสรมิฯ จะใชเ้วลาในการพจิารณาอนุมตัไิม่เกนิ 15 วนั นบัจากวนัทีไ่ดต้รวจสอบ

ระบบ e-Learning ของสถาบนัฝึกอบรมฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
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กรณีของสถาบนัฝึกอบรมท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้การอนุมติั ของ TSI แต่มีความพร้อม 
ทัง้ระบบ e-Learning รวมไปถึงเน้ือหาหลกัสตูรการอบรม โดย TSI ใช้เกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 

 
 ด้านท่ี 1 คณุสมบติัของสถาบนัฝึกอบรม:  จะต้องเป็นนิตบิุคคลทีม่ปีระสบการณ์ในการ

ให้บริการด้านการอบรมมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี โดยต้องมหีลกัสูตรที่เขา้ข่ายสามารถใช้
อบรมหลกัสูตรต่ออายุใบอนุญาตฯ อย่างน้อย 10 หลกัสตูร และ/หรอื มจี านวนชัว่โมงรวม 
ไม่ต ่ากว่า 30 ชัว่โมง  

 ด้านท่ี 2 ระบบงาน: ต้องมีมาตรฐานด้านระบบ e-Learning เป็นไปตามที่ TSI ก าหนด 
นอกจากนัน้ ต้องมบีุคลากรและระบบงานต่าง ๆ ทีม่คีวามพรอ้มดา้นการใหบ้รกิาร ตัง้แต่
การลงทะเบียนหลกัสูตร การช าระเงิน (ถ้ามี) การตอบค าถาม ตลอดจนการยื่นรายชื่อ       
ผูผ้่านการอบรมเพื่อนบัชัว่โมงต่ออายุใบอนุญาตฯ ไปยงัส านกังาน ก.ล.ต. 

 ด้านท่ี 3 เน้ือหาและการนับชัว่โมงต่ออายุใบอนุญาตฯ: ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน   
ดา้นเนื้อหาและการนับชัว่โมงต่ออายุใบอนุญาตฯที ่TSI ก าหนด โดยต้องยื่นขออนุมตัเิป็น
รายหลกัสตูร  

 


