(ภาคผนวก ก)
หลักเกณฑ์เพิ่ มเติ มสาหรับการขอจัดการอบรม
แบบห้องเรียน (Classroom) ที่มีผเู้ ข้าอบรม เกิ นกว่า 450 คน ขึน้ ไป
สถาบันฝึ กอบรมหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุ ญาตฯ ที่ประสงค์จะจัดอบรมแบบห้องเรียน (Classroom)
ทีม่ จี านวนผูเ้ ข้าอบรมเกินกว่า 450 คน ขึน้ ไป ต้องดาเนินการดังนี้
วิ ธีดาเนิ นการ

สถาบันฝึ กอบรมหลักสูตรเพื่อต่ออายุ ใบอนุ ญาตฯ ต้องนาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ศู น ย์ ส่ ง เสริม ฯพิจ ารณา ซึ่ง ได้ แ ก่ แผนผัง สถานที่จ ัด อบรม ก าหนดการอบรม
เอกสารประกอบการบรรยาย แบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test) และประวัติ
วิทยากร

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา

เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการจัดอบรมทีม่ ผี เู้ ข้าร่วมอบรมจานวนมาก จะเกิดประสิทธิผลในการ
อบรมทีเ่ พียงพอ ศูนย์สง่ เสริมฯ จะพิจารณาจากปั จจัย 4 ด้าน ได้แก่
• ด้านคุณภาพสถานที่ จดั อบรม : ความเพียงพอของจอภาพ ขนาดพื้นที่
อบรมมีความเหมาะสมกับจานวนผู้เข้าอบรม ตลอดจนความสะดวกและ
ปลอดภัยของผูเ้ ข้าอบรม
• ด้านวิ ทยากร : ต้องมีประสบการณ์ในการบรรยายหลักสูตรต่อผู้เข้าอบรม
จานวนเกินกว่า 450 คนขึน้ ไป
• ด้านการบริ หารจัดการอบรม : ความเพีย งพอของเจ้า หน้ า ที่ดูแ ลการ
อบรม และการนับระยะเวลา (เช่น เพิ่มระยะเวลาการพักทานอาหารว่าง
และพักทานอาหารกลางวันโดยไม่นับรวมในระยะเวลาการอบรม) รวมทัง้ มี
การเพิม่ ช่วงเวลาถามตอบข้อซักถามให้มากขึน้ กว่าปกติ
• ด้านวิ ธีการวัดประสิ ทธิ ผลการอบรม : โดยสถาบันฝึกอบรมฯ ต้องเสนอ
วิธีก ารวัด ประสิท ธิผ ลการอบรม และน าส่ ง Post-test ให้ศู น ย์ส่ ง เสริม ฯ
พิจารณาก่อนทุกครัง้ รวมทัง้ นาผลคะแนน Post-test เพื่อเก็บสถิตไิ ว้ และให้
มีผลต่อการพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดอบรมในคราวต่อไปของสถาบันฝึกอบรมฯ
แห่งเดิม
หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมให้ครบ 80% ของแต่ละหัวข้อ
การอบรม รวมทัง้ ต้องผ่านการทาแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test)

ระยะเวลาพิ จารณา

ศูนย์ส่งเสริมฯ จะใช้เ วลาในการพิจารณาอนุ มตั ิไม่เ กิน 15 วัน นับจากวันที่ได้ร ับ
เอกสารครบถ้วน
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(ภาคผนวก ข)
หลักเกณฑ์เพิ่ มเติ มสาหรับการขอจัดการอบรมผ่านระบบถ่ายทอดสด (VDO Conference)
สถาบัน ฝึ ก อบรมหลัก สูต รเพื่อ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตฯ ที่ป ระสงค์จ ะจัด อบรมผ่ า นระบบถ่ า ยทอดสด
(VDO Conference) ต้องดาเนินการดังนี้
วิ ธีดาเนิ นการ

สถาบันฝึ กอบรมหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุ ญาตฯ ต้องนาส่งรายละเอียดการดาเนินการ
อบรมผ่านระบบ VDO Conference มายังศูนย์ส่งเสริมฯ ซึง่ ได้แก่ รายละเอียดของระบบ
ถ่ายทอดสด วิธกี ารควบคุมดูแลการเข้าอบรม และวิธกี ารติดตามการจัดอบรม

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา

เพื่ อ ให้ ม ั น่ ใจว่ า การจั ด อบรม ผ่ า นระบบ VDO Conference จะเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
ในการอบรมทีเ่ พียงพอ ศูนย์สง่ เสริมฯ จะพิจารณาจากปั จจัย 3 ด้าน ได้แก่
• ด้ า นความพร้ อ มเกี่ ย วกับ ระบบ VDO Conference : ต้ อ งมี ร ะบบ VDO
Conference ในรูปแบบ Two way communication (Interactive) และต้องผ่าน
การตรวจสอบระบบจาก ศูนย์สง่ เสริมฯ ก่อนการจัดอบรมทุกครัง้
• ด้านวิ ธีการควบคุมการอบรม: ต้องระบุวธิ ีการควบคุมดูแลการเข้าอบรมที่
รัดกุมและสามารถตรวจสอบได้มาพร้อมกับการยื่นขออนุ มตั หิ ลักสูตรในระบบ
TSICAS เช่น
- การเข้ารับการอบรม ผูเ้ ข้าอบรมจะต้องลงทะเบียนทัง้ ก่อนอบรมและ
หลังการอบรม
- ผู้ เ ข้ า อบรมจะต้ อ งเข้ า รั บ การอบรมไม่ น้ อ ยกว่ า 80 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ของหลักสูตร
- ผูเ้ ข้าอบรมต้องผ่านการทาแบบทดสอบหลังการอบรม (Post Test)
- ณ ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสด ต้องมีเจ้าหน้าทีด่ แู ล ได้แก่
ฝ่ าย IT ท าหน้ า ที่ ควบคุ ม ดู แ ลระบบสัญ ญาณที่เ กี่ย วข้อ งและระบบ
การถ่ายทอดสด
ฝ่ าย HR ท าหน้ า ที่ เช็ค จ านวนผู้เ ข้า อบรมและดู แ ลความเรีย บร้อ ย
ตลอดการอบรม
หมายเหตุ : สาหรับ สาขาต่ า งจัง หวัด จะมีผู้จดั การสาขาเป็ นผู้ควบคุม
การอบรม (ในกรณีทผี ่ ู้จดั การสาขาต้องเข้ารับการอบรมด้วย ทางทีม
HR จะเป็ นผูค้ วบคุมการอบรมของสาขานัน้ ๆ )
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• ด้านการติ ดตามการจัดอบรมผ่านระบบ VDO Conference : ต้องมีระบบ
การบั น ทึ ก หน้ า จอ Monitor เพื่ อ ส่ ง ให้ ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม ฯ เมื่ อ มี ก ารร้ อ งขอ
(โดยมีระยะเวลาในการจัดเก็บจานวน 2 ปี )

ระยะเวลาพิ จารณา

ศูนย์ส่งเสริมฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาอนุ มตั ไิ ม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีไ่ ด้ตรวจสอบ
ระบบ VDO Conference ของสถาบันฝึกอบรมฯ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
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(ภาคผนวก ค)
หลักเกณฑ์เพิ่ มเติ มสาหรับการขอจัดการอบรมผ่านระบบ e-Learning
สถาบันฝึ กอบรมหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุ ญาตฯ ทีป่ ระสงค์จะจัดอบรมผ่านระบบ e-Learning
จะต้องเป็ นสถาบันฝึกอบรมฯ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากศูนย์สง่ เสริมฯ และจะอนุญาตเฉพาะกรณีทเ่ี ป็ นระบบทีม่ ลี กั ษณะ
แบบ Interactive หมายถึง โปรแกรมทีต่ ้องการการโต้ตอบจากผูเ้ ข้าอบรม เพื่อให้ระบบดาเนินการในลาดับถัดไป
โดยต้องดาเนินการดังนี้

วิ ธีดาเนิ นการ

สถาบัน ฝึ ก อบรมหลัก สู ต รเพื่อ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตฯ ต้ อ งน าส่ ง รายละเอีย ดการ
ดาเนินการอบรมในรูปแบบ e-Learning มายังศูนย์ส่งเสริมฯ ซึ่งได้แก่ รายละเอียด
ของระบบ e-Learning วิธีก ารควบคุ ม ดูแ ลการเข้า อบรม และวิธีก ารติด ตามของ
ผูเ้ ข้าอบรม

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา

เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการจัดอบรมผ่านระบบ e-Learning จะเกิดประสิทธิผลในการอบรม
ศูนย์สง่ เสริมฯ จะพิจารณาจากปั จจัย 2 ด้าน ได้แก่
 ด้านที่ 1 ระบบงาน :
1. CPD check & monitoring :
- ระบบยืนยันตัวตน : อย่างน้อยต้องมี Unique Log-in ควบคู่กบั วิธกี าร
อื่นๆ (Double authenticate) เช่น การถ่ายรูป เป็ นต้น
- การติดตามความต่อเนื่องในการอบรม :
1) มีเ ครื่อ งมือ ในการตรวจสอบความต่ อ เนื่ อ งในการอบรม เช่ น
มี Mini-test, Pop-up CAPTCHA เพื่อให้ผอู้ บรมตอบสนอง
2) ต้องมีกลไกการติดตามความคืบหน้าของการอบรม
3) หากไม่ มีก ารตอบสนองจากผู้เ รีย นนานเกิน 30 นาที จะถู ก
Log-out ออกจากระบบทัน ที และเริ่ม ต้ น เรีย นใหม่ ใ นเนื้ อ หา
ส่วนนัน้ ๆ
4) มีฟังก์ช นั ป้ องกันการเลื่อนข้ามเนื้อหาไปข้างหน้า (ไม่สามารถ
Skip forward)
- การวัด ผลความรู้ห ลัง การอบรม : มี Post-test โดยก าหนดเกณฑ์
การผ่าน Post-test ที่ 80% (สามารถทาซ้าได้)
- การออกหลักฐาน เพื่อรับรองการอบรม : มีการออก e-Certificate

หน้า 4

2. CPD system :
- มีม าตรฐานด้ า นระบบ e-Learning เป็ นไปตามที่ ศู น ย์ ส่ ง เสริม ฯ
กาหนดข้างต้น โดยระบบ e-Learning อาจเป็ นของสถาบันฝึ กอบรม
หลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ เอง หรือของบริษทั Partner
- มีบุ ค ลากรและระบบงานต่ า งๆ ที่มีค วามพร้อ มด้า นการให้บ ริก าร
ทัง้ การลงทะเบียนหลักสูต ร การช าระเงิน (ถ้า มี) การตอบคาถาม
และการยื่นรายชื่อผูผ้ ่านการอบรมเพื่อนับชัวโมงต่
่
ออายุ
- มีระบบที่บนั ทึกข้อมูลการเข้าระบบ e-Learning เพื่ออบรมหลักสูตร
ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตฯ ได้ (LOG การเข้า ใช้ร ะบบ e-Learning) โดย
ระบบต้องสามารถบันทึกและคานวณระยะเวลาการเข้าอบรมจริงได้
และสถาบัน ฝึ ก อบรมฯ ต้อ งพร้อ มน าส่ง ศูน ย์ส่ง เสริม ฯ หากได้ร ับ
การร้องขอ
ทั ง้ นี้ ในส่ ว นของระบบ e-Learning จะเป็ นการขออนุ มั ติ
เพียงครัง้ เดียว ยกเว้นกรณีมกี ารเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบ ต้องแจ้งให้
ศูนย์สง่ เสริมฯ ตรวจประเมินซ้า
 ด้านที่ 2 เนื้ อหาและการนับชัวโมงต่
่
ออายุใบอนุญาตฯ :
1. CPD content & courseware :
- Content : เนื้อหาทีส่ ามารถนับชัวโมงต่
่
ออายุใบอนุญาตฯ ได้ ตามกลุ่ม
องค์ ค วามรู้ ได้ แ ก่ ความรู้ ท ัว่ ไป / จรรยาบรรณและกฎระเบีย บ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
- Courseware : มีรูปแบบการนาเสนอเนื้อหามากกว่า 1 รูปแบบ เช่น
VDOs, Clips, Text, Audio, Interactive animations, Diagrams,
Images, Charts, Info graphic เป็ นต้น
หมายเหตุ : หลักสูตรทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั ิมีอายุคราวละ 2 ปี (นับตามปี
ปฏิทนิ )(สามารถยืน่ ขออนุ มตั ซิ ้ าได้เมือ่ ครบ 2 ปี ) โดยใช้ Media รูปแบบ
ใดแบบหนึง่ ไม่เกินร้อยละ 75 โดยต้องยืน่ ขออนุมตั เิ ป็ นรายหลักสูตร และ
ไม่อนุ ญาตให้มกี ารเข้าอบรมซ้ าในหลักสูตรทีเ่ คยเข้าอบรมในรอบอายุ
ใบอนุญาตฯ เดียวกัน (2 ปี )
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2. Measurement :
- กรณี VDOs, Clips, Audio : วัดเวลาตามจริง (Clock time
- กรณี Text / Case study : 2 นาที ต่อหน้า
3. CPD hours per course : ขัน้ ต่า 0.5 ชัวโมง
่ ต่อหลักสูตร
4. e-Learning CPD limits : เป็ นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
ระยะเวลาพิ จารณา

ศูนย์สง่ เสริมฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาอนุมตั ไิ ม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีไ่ ด้ตรวจสอบ
ระบบ e-Learning ของสถาบันฝึกอบรมฯ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
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กรณี ของสถาบันฝึ กอบรมที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้การอนุมตั ิ ของ TSI แต่มีความพร้อม
ทัง้ ระบบ e-Learning รวมไปถึงเนื้ อหาหลักสูตรการอบรม โดย TSI ใช้เกณฑ์การพิ จารณา ดังนี้
 ด้านที่ 1 คุณสมบัติของสถาบันฝึ กอบรม: จะต้องเป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์ ในการ
ให้บริการด้านการอบรมมาแล้วอย่างน้ อย 2 ปี โดยต้องมีหลักสูตรที่เข้าข่ายสามารถใช้
อบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุ ญาตฯ อย่างน้อย 10 หลักสูตร และ/หรือ มีจานวนชัวโมงรวม
่
ไม่ต่ากว่า 30 ชัวโมง
่
 ด้านที่ 2 ระบบงาน: ต้องมีมาตรฐานด้านระบบ e-Learning เป็ นไปตามที่ TSI กาหนด
นอกจากนัน้ ต้องมีบุคลากรและระบบงานต่าง ๆ ทีม่ คี วามพร้อมด้านการให้บริการ ตัง้ แต่
การลงทะเบียนหลักสูตร การชาระเงิน (ถ้ามี) การตอบคาถาม ตลอดจนการยื่นรายชื่อ
ผูผ้ ่านการอบรมเพื่อนับชัวโมงต่
่
ออายุใบอนุญาตฯ ไปยังสานักงาน ก.ล.ต.
 ด้านที่ 3 เนื้ อหาและการนั บชัว่ โมงต่ ออายุใบอนุ ญาตฯ: ต้อ งเป็ น ไปตามมาตรฐาน
ด้านเนื้อหาและการนับชัวโมงต่
่
ออายุใบอนุญาตฯที่ TSI กาหนด โดยต้องยื่นขออนุ มตั เิ ป็ น
รายหลักสูตร
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