
 

 (ปพช. 0003/2564) 
 

ประกาศศนูย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน 
เรื่อง อนุมติัเป็นการถาวรให้การอบรมรูปแบบ Remote Classroom ใช้ส  าหรบัการอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ 

 ตามที ่ฝ่ายพฒันาความรู้ผู้ประกอบวชิาชพี ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ได้อนุมตั ิ
ให้การอบรมรูปแบบ Remote Classroom ส าหรบัการอบรมต่ออายุในอนุญาตฯ เป็นการชัว่คราว เพือ่รองรบัสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ทีเ่กิดขึ้น โดยมผีลต ัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2563 เป็นต้นมา (ตามประกาศ 
ปพช. 0003/2563) และต่อมาได้ขยายระยะเวลาจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 (ตามประกาศ ปพช. 0001/2564) นัน้  

 จากการส ารวจความคดิเห็นและหารอืกับผูเ้กีย่วข้อง พบว่า การจดัอบรมในรูปแบบ Remote Classroom ไดร้บั
การยอมรบัจากหน่วยงานสถาบนัการเงนิต้นสงักัด ผู้ถอืใบอนุญาตฯ และสถาบนัฝึกอบรม ว่าเป็นรูปแบบการจดัอบรมทีม่ ี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินชวีติในวถิใีหม่ (New Normal) อกีทัง้ยงัช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
สถาบนัการเงนิต้นสงักัดได้ด้วยอกีทางหนึ่ง 

 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จึงเห็นควรอนุมติัเป็นการถาวรให้การอบรมรปูแบบ Remote Classroom ใช้ส  าหรบั
การอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ โดยมกีารทบทวนและปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้องกับวธิกีารยืน่ขอและเกณฑก์าร
พจิารณาอนุมตัสิ าหรบัการจดัอบรมฯ ในรูปแบบ “Remote Classroom” เพ ือ่ให้ม ัน่ใจว่าการจดัอบรมตามรูปแบบนี้ จะเป็นไป
ด้วยความเรยีบร้อย มปีระสทิธผิล คงไว้ด้วยมาตรฐานการด าเนินงานของสถาบนัฝึกอบรม รวมถงึ มกีลไกการก ากับดแูลที่
เหมาะสม ดังปรากฎรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ น้ี 
 
 
 ทัง้นี้  ให้มผีลใช้บงัคบัต ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  

 ประกาศ ณ วนัที ่21 ธนัวาคม 2564 
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หลกัเกณฑ์ส าหรบัการจดัอบรมฯ ในรูปแบบ Remote Classroom ส าหรบัการอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ 

 
 สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรเพ ือ่ต่ออายุใบอนุญาตฯ  (“สถาบนัฝึกอบรมฯ”) ที่ประสงค์จะจดัอบรมฯ                

ในรูปแบบ “Remote Classroom” ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ต้องเป็นสถาบนัฝึกอบรมฯ ทีไ่ด้รบัอนุญาตจาก ฝ่ายพฒันาความรู้  
ผู้ประกอบวชิาชพี ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) โดยต้องด าเนินการ ดงันี้  
 
นิยาม / ค าจ ากดัความ: การอบรมประเภท Remote Classroom หมายถงึ สถาบนัฝึกอบรมฯ จดัการอบรมตามวนัและ

เวลาทีก่ าหนด โดยผู้เข้าอบรมสามารถเข้ารบัการอบรมผ่านโปรแกรมออนไลน์จากสถานทีอ่ ืน่ (ทีไ่ม่ใช่ห้องทีว่ทิยากรท าการ

บรรยาย) ทีม่สีภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่การเรยีนรู้ โดยมตีวัอย่างโปรแกรมออนไลน์ อาทเิช่น โปรแกรม Microsoft Team, 
Zoom, Cisco WebEx เป็นต้น 
 
เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา: เพ ื่อให้ม ัน่ใจว่าการจดัอบรมฯ ในรูปแบบ Remote Classroom ผ่านโปรแกรมออนไลน์จะเกิด

ประสทิธผิลในการอบรม ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก าหนดแนวทางในการพจิารณาจากปัจจยั 4 ด้าน 
ได้แก่  

 
ด้านที่ 1 คุณสมบติัของโปรแกรมออนไลน์:  
 ก าหนดให้รองรบั Two way communication (Interactive) ทีม่คีุณสมบตั ิดงันี้ 
1) ถ่ายทอดภาพหรอืเสยีงแบบ Real time ทัง้ฝัง่วทิยากรและผูเ้ข้าอบรม 
2) มช่ีองทางส าหรบัการถามตอบ 
3) สามารถบนัทกึวดีโีอการอบรม 
4) Admin สามารถควบคุมระบบระหวา่งการถา่ยทอดได ้เช่น การปิดไมค ์การแชร์สไลด ์ฯลฯ 
5) เลอืกใช้โปรแกรมออนไลน์ทีเ่หมาะสมกบัจ านวนผูเ้ข้าอบรม โดยค านึงถงึการถา่ยทอด

สญัญาณวดีโีอทัง้ภาพและเสยีงของวทิยากร รวมถงึการเปิดกล้องของผู้เข้าอบรมทุกคน
ตลอดระยะเวลาทีอ่บรม 

 

หมายเหตุ :   
• สถาบนัฝึกอบรมฯ ต้องค านึงถึงปัจจยัด้าน IT Security ในการเลือกใช้โปรแกรมออนไลน์  
• ภายใต้เงือ่นไขข้างต้น การอบรมผ่าน YouTube Live และ Facebook Live ถือว่าไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด 
 
ด้านที่ 2  บุคลากรผู้ดูแลและบริหารการจดัการอบรม:  
  สถาบนัฝึกอบรมฯ ต้องจดัให้มเีจ้าหน้าทีดู่แลการบรหิารจดัการอบรม และช่องทางในการ
ตดิต่อสือ่สารทีเ่หมาะสมกับจ านวนผู้เข้าอบรมเพื่อดูแลความเร ียบร้อยในการอบรม และแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้เข้าอบรมได้ทนัท่วงท ีตวัอย่างช่องทางทีใ่ช้ในการสือ่สาร เช่น  การต ัง้ Group Line 
เป็นต้น โดยมรีายละเอยีดการบรหิารการจดัการอบรม ดงันี้   
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1) ควบคุมดูแลระบบสญัญาณทีเ่กี่ยวข้องและระบบการถ่ายทอดสด  
2) บันทึกหน้าจอและว ิดโีอการอบรมด้วยฟังก์ชันของโปรแกรมที่เล ือก (ส าหร ับแสดง 

ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ หากได้รบัการร้องขอ) 
3) ตรวจสอบจ านวนผู้เข้าอบรม ตรวจสอบการเข้าร่วมอบรม  
4) ประสานงานและดูแลวทิยากรขณะจดัการอบรม 
5) บรหิารจดัการ ในการถาม-ตอบ ระหว่างวทิยากรและผู้เข้าอบรมทัง้แบบสอบถามโดยตรงหรอื

ผ่านกระดานสนทนา หรอืผ่าน Group LINE หรอืช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม 
6) บรหิารจดัการในการวดัผลความรู้หลงัการอบรม (Post-test) 
7) ดูแลความเรยีบร้อยตลอดการอบรม 

 
หมายเหตุ : สดัส่วนผู้ควบคุมการอบรม (ผู้ทีท่ าหน้าทีต่รวจสอบผู้เข้าอบรม ) เจ้าหน้าทีส่ถาบนัฝึกอบรมฯ 

1 คนต่อผู้เข้าอบรมไม่เกิน 50 คน 
 
ด้านที่ 3  กลไกการตรวจสอบตวัตนและความต่อเน่ืองในการเข้ารว่มอบรม:  
สถาบนัฝึกอบรมฯ ต้องระบุรายละเอยีดของกระบวนการด าเนินการทีเ่กีย่วข้องกบักลไกการ
ตรวจสอบตวัตนและความต่อเน่ืองในการเข้าร่วมอบรม ได้แก่ 
 
1) การยืนยนัตัวตน: มกีารพสูิจน์ตวัตน ลงทะเบยีน และจดัเก็บข้อมูลผูเ้ข้าอบรม (ชือ่ นามสกุล 

เลขบัตรประชาชน เลขที่ใบอนุญาต) ผ่านระบบ หร ือ เคร ื่องม ืออื่นที่ม ีประสทิธผิล       
เทยีบเคยีงกัน 

2) การบนัทึกเวลาเข้าอบรม: มกีารบนัทกึเวลาเข้าและออกเป็นราย Session ผ่านระบบ หรอื 
เคร ือ่งมอือืน่ทีม่ปีระสทิธผิลเทยีบเคยีงกัน 

3) การประเมินวดัความรู้หลงัการอบรม (Post-test): มกีารประเมนิความรู้หลงัการอบรม 
(Post-test) ผ่านระบบ หรอื เคร ือ่งมอืทีม่ปีระสทิธผิลเทยีบเคยีงกัน 

4) การออกหลกัฐาน เพื่อรบัรองการอบรม (Certificate) : สามารถออก Certificate หรอื     
e-Certificate ได้ หากได้รบัการร้องขอจากผู้เข้าอบรม 

 
   

ด้านที่ 4  ด้านความเหมาะสมของเน้ือหาหลกัสตูร วิทยากร และจ านวนผู้เข้าอบรม:  
  สถาบนัฝึกอบรมฯ ต้องน าส่งโครงสร้างเน้ือหาหลกัสูตร ก าหนดการจดัอบรม ข้อมูล
เกี่ยวกับวทิยากร รายละเอยีดของโปรแกรมออนไลน์ทีใ่ช้จดัอบรม ข้อสอบความรู้หลงัการอบรม        
(Post-test) วธิกีารควบคุมดูแลการเข้าอบรม และวธิกีารตดิตามการจดัอบรม โดยมข้ีอก าหนด
เกี่ยวกับจ านวนชัว่โมง และจ านวนผู้เข้าอบรม ดงันี้ 
 
1) เน้ือหาจ านวนชัว่โมงรวมที่ยื่นขอ ขัน้ต ่า ต่อหลกัสูตร: ไม่ก าหนด** 

หมายเหตุ: ** ควรค านึงถึงความเหมาะสมของ กระบวนการยืนยนัตวัตน และเกณฑ์จ านวนข้อสอบ 
Post-test  
  

2) ระยะเวลาการจดัอบรม สูงสุด ต่อวนั: ไม่เกิน 9 ชัว่โมงต่อวนั 
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3) จ านวนผู้เข้าอบรมสูงสุดต่อคร ัง้:  
- ไม่เกิน 300 คน : อนุญาตเป็นการทัว่ไป 
- กรณีเกิน 300 คน : ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะพจิารณาเป็นรายกรณี 

โดยมรีายละเอยีดหวัข้อการพจิารณา ดงันี้ 
 สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องท าหนังสือเพ ือ่น าส่งข้อมูลเพ ิม่เตมิ เกี่ยวกับ 

แนวทางในการบรหิารจดัการอบรม อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้กับ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพ ือ่พจิารณาอนุมตัก่ิอนจดัอบรมทุกคร ัง้ 

 ความเพยีงพอของบุคลากรผู้ดูแลและบรหิารการจดัการอบรม 
 การเพิม่ระยะเวลาในการจดัอบรม 
 การเพิม่ระยะเวลาในการถามตอบข้อซกัถามให้มากขึ้นกว่าปกต  ิ
 การวดัประสทิธผิลของการอบรม 

 
ทัง้นี้  ตลาดหลักทร ัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมตั ิเป็นเป็นรายกรณี โดยค านึงถงึ
ประสทิธผิลในการอบรมเป็นหลกั  
 

หมายเหตุ : สถาบนัฝึกอบรมฯ ต้องก าหนดจ านวนผู้เ ข้าอบรมให้เหมาะสมกบัโปรแกรมออนไล น์ แล ะ
สญัญาณอินเทอร์เน็ตทีใ่ช้ในการจดัอบรม เพือ่ประสิทธิภาพในการอบรม 

 
 

กรณีการขอจดัอบรมแบบบรรยายสดซ า้ โดยใช้รหสัหลกัสูตรเดิม ในรูปแบบ Remote Classroom :   

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อนุญาตให้สถาบนัฝกึอบรมฯ สามารถจดัอบรมแบบบรรยายสดซ ้า โดยใช้รหสั

หลกัสูตรเดมิ ในรูปแบบ Remote Classroom ได้ ภายใต้เง ือ่นไขเพิม่เตมิ ดงันี้ 
- ปฏบิตัติามปัจจยัทัง้ 4 ด้าน ดงักล่าวข้างต้น 
- แจ้งก าหนดการจดัอบรม และจ านวนผู้เข้าอบรม ตามแบบฟอร์มที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

ก าหนด โดยส่งแบบฟอร์มดงักล่าวมายงัตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพ ือ่พจิารณาอนุมตั ิอย่างเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ก่อนการจดัอบรมทุกคร ัง้ 
 
 

วิธกีารขออนุมติั: สถาบนัฝึกอบรมฯ น าส่งรายละเอยีดการด าเนินการจดัอบรมทีเ่กีย่วข้องส าหรบัการจดัอบรมใน

รูปแบบ Remote Classroom ตามปัจจยัทัง้ 4 ด้าน ตามวธิกีารและแบบฟอร์มทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ก าหนด         

ระยะเวลาพิจารณา: ไม่เกิน 15 วนั นับจากวนัทีไ่ด้รบัข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

หมายเหตุ: สถาบนัฝึกอบรมฯ ต้องก าหนดค่าธรรมเนียมการอบรมประเภท Remote Classroom ให้เหมาะสมสอดคล้องกบั
ต้นทุน และค่าใช้จ่าย เม ือ่เทยีบกับการอบรมประเภท Classroom เช่น ต้องไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านอาหาร และสถานที ่เป็นต้น 


