(ปพช. 0003/2564)
ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
เรื่อง อนุมตั ิ เป็ นการถาวรให้ การอบรมรูปแบบ Remote Classroom ใช้สาหรับการอบรมต่ ออายุใบอนุญาตฯ ได้
ตามที่ ฝ่ ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้อนุม ัติ
ให้การอบรมรูปแบบ Remote Classroom สาหรับการอบรมต่ออายุในอนุ ญาตฯ เป็ นการชั ่วคราว เพือ่ รองรับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทีเ่ กิดขึ้น โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็ นต้นมา (ตามประกาศ
ปพช. 0003/2563) และต่อมาได้ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ตามประกาศ ปพช. 0001/2564) นัน้
จากการสารวจความคิดเห็นและหารือกับผูเ้ กีย่ วข้อง พบว่า การจัดอบรมในรูปแบบ Remote Classroom ได้ร ับ
การยอมรับจากหน่ วยงานสถาบันการเงินต้นสังกัด ผู้ถอื ใบอนุ ญาตฯ และสถาบันฝึกอบรม ว่าเป็ นรูปแบบการจัดอบรมทีมี่
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดาเนินชีวติ ในวิถใี หม่ (New Normal) อีกทังยั
้ งช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของหน่ วยงาน
สถาบันการเงินต้นสังกัด ได้ด้วยอีกทางหนึ่ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็ นควรอนุม ัติเป็ นการถาวรให้ การอบรมรูปแบบ Remote Classroom ใช้สาหรับ
การอบรมต่ ออายุใบอนุญาตฯ ได้ โดยมีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องกับวิธ ีการยืน่ ขอและเกณฑ์การ
พิจารณาอนุ มตั สิ าหรับการจัดอบรมฯ ในรูปแบบ “Remote Classroom” เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการจัดอบรมตามรูปแบบนี้ จะเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิผล คงไว้ด้วยมาตรฐานการดาเนินงานของสถาบันฝึกอบรม รวมถึง มีกลไกการกากับดูแลที่
เหมาะสม ดังปรากฎรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ นี้

ทังนี
้ ้ ให้มผี ลใช้บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564

(ลงนาม) พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
(นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา)
ผู้ช่วยผู้จดั การ
กลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน

ฝ่ ายพัฒนาความรู้ผปู้ ระกอบวิชาชีพ กลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
หลักเกณฑ์สาหรับการจัดอบรมฯ ในรูปแบบ Remote Classroom สาหรับการอบรมต่ ออายุใบอนุญาตฯ
สถาบัน ฝึ ก อบรมหลักสู ตรเพือ่ ต่อ อายุ ใบอนุ ญ าตฯ (“สถาบัน ฝึก อบรมฯ”) ที่ป ระสงค์จ ะจัดอบรมฯ
ในรูปแบบ “Remote Classroom” ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ต้องเป็ นสถาบันฝึกอบรมฯ ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตจาก ฝ่ ายพัฒนาความรู้
ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยต้องดาเนินการ ดังนี้
นิยาม / คาจากัดความ: การอบรมประเภท Remote Classroom หมายถึง สถาบันฝึกอบรมฯ จัดการอบรมตามวันและ
เวลาทีก่ าหนด โดยผู้เข้าอบรมสามารถเข้ารับการอบรมผ่านโปรแกรมออนไลน์ จากสถานทีอ่ นื่ (ทีไ่ ม่ใช่ห้องทีว่ ทิ ยากรทาการ
บรรยาย) ทีม่ สี ภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่ การเรียนรู้ โดยมีตวั อย่างโปรแกรมออนไลน์ อาทิเช่น โปรแกรม Microsoft Team,
Zoom, Cisco WebEx เป็ นต้น
เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา:

เพื่อ ให้ ม ั ่นใจว่าการจัดอบรมฯ ในรู ปแบบ Remote Classroom ผ่ า นโปรแกรมออนไลน์ จะเกิด
ประสิทธิผลในการอบรม ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดแนวทางในการพิจารณาจากปั จจัย 4 ด้าน
ได้แก่
ด้ านที่ 1 คุณสมบัติของโปรแกรมออนไลน์ :
กาหนดให้รองรับ Two way communication (Interactive) ทีม่ คี ุณสมบัต ิ ดังนี้
1) ถ่ายทอดภาพหรือเสียงแบบ Real time ทังฝั
้ ง่ วิทยากรและผูเ้ ข้าอบรม
2) มีช่องทางสาหรับการถามตอบ
3) สามารถบันทึกวีด ีโอการอบรม
4) Admin สามารถควบคุมระบบระหว่างการถ่ายทอดได้ เช่น การปิดไมค์ การแชร์สไลด์ ฯลฯ
5) เลือกใช้โปรแกรมออนไลน์ทเี่ หมาะสมกับจานวนผูเ้ ข้าอบรม โดยคานึงถึงการถ่ายทอด
สัญญาณวีดโี อทังภาพและเสี
้
ยงของวิทยากร รวมถึงการเปิดกล้องของผู้เข้าอบรมทุกคน
ตลอดระยะเวลาทีอ่ บรม
หมายเหตุ :
• สถาบันฝึ กอบรมฯ ต้องคานึงถึงปัจจัยด้าน IT Security ในการเลือกใช้โปรแกรมออนไลน์
• ภายใต้เงือ่ นไขข้างต้น การอบรมผ่าน YouTube Live และ Facebook Live ถือว่าไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทกี ่ าหนด

ด้ านที่ 2 บุคลากรผู้ดูแลและบริหารการจัดการอบรม:
สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องจัดให้ม ีเจ้าหน้ าทีด่ ูแลการบริหารจัดการอบรม และช่องทางในการ
ติดต่อสือ่ สารทีเ่ หมาะสมกับจานวนผู้เข้าอบรมเพื่อดูแลความเรียบร้อ ยในการอบรม และแก้ ไข
ปั ญหาให้กับผู้เข้าอบรมได้ทนั ท่วงที ตัวอย่างช่องทางทีใ่ ช้ในการสือ่ สาร เช่น การตัง้ Group Line
เป็ นต้น โดยมีรายละเอียดการบริหารการจัดการอบรม ดังนี้
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1) ควบคุมดูแลระบบสัญญาณทีเ่ กี่ยวข้องและระบบการถ่ายทอดสด
2) บัน ทึก หน้ าจอและวิด โี อการอบรมด้ว ยฟั งก์ ชัน ของโปรแกรมที่เ ลือ ก (ส าหรับ แสดง
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หากได้รบั การร้องขอ)
3) ตรวจสอบจานวนผู้เข้าอบรม ตรวจสอบการเข้าร่วมอบรม
4) ประสานงานและดูแลวิทยากรขณะจัดการอบรม
5) บริหารจัดการ ในการถาม-ตอบ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรมทังแบบสอบถามโดยตรงหรือ
้
ผ่านกระดานสนทนา หรือผ่าน Group LINE หรือช่องทางอืน่ ทีเ่ หมาะสม
6) บริหารจัดการในการวัดผลความรู้หลังการอบรม (Post-test)
7) ดูแลความเรียบร้อยตลอดการอบรม
หมายเหตุ : สัดส่วนผู้ควบคุมการอบรม (ผู้ทที ่ าหน้าทีต่ รวจสอบผู้เข้าอบรม) เจ้าหน้าทีส่ ถาบันฝึ กอบรมฯ
1 คนต่อผู้เข้าอบรมไม่เกิน 50 คน

ด้ านที่ 3 กลไกการตรวจสอบตัวตนและความต่ อเนื่ องในการเข้าร่วมอบรม:
สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องระบุรายละเอียดของกระบวนการดาเนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับกลไกการ
ตรวจสอบตัวตนและความต่อเนือ่ งในการเข้าร่วมอบรม ได้แก่
1) การยืนยันตัวตน: มีการพิสูจน์ตวั ตน ลงทะเบียน และจัดเก็บข้อมูลผูเ้ ข้าอบรม (ชือ่ นามสกุล
เลขบัต รประชาชน เลขที่ใ บอนุ ญาต) ผ่ า นระบบ หรือ เครื่อ งมื อ อื่น ที่ม ีป ระสิทธิผล
เทียบเคียงกัน
2) การบันทึกเวลาเข้าอบรม: มีการบันทึกเวลาเข้าและออกเป็ นราย Session ผ่านระบบ หรือ
เครือ่ งมืออืน่ ทีม่ ปี ระสิทธิผลเทียบเคียงกัน
3) การประเมินวัดความรู้หลังการอบรม (Post-test): มีการประเมินความรู้หลังการอบรม
(Post-test) ผ่านระบบ หรือ เครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิผลเทียบเคียงกัน
4) การออกหลักฐาน เพื่อรับรองการอบรม (Certificate) : สามารถออก Certificate หรือ
e-Certificate ได้ หากได้รบั การร้องขอจากผู้เข้าอบรม
ด้ านที่ 4 ด้ านความเหมาะสมของเนื้ อหาหลักสูตร วิทยากร และจานวนผู้เข้าอบรม:
สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องนาส่งโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร กาหนดการจัดอบรม ข้อมูล
เกี่ยวกับวิทยากร รายละเอียดของโปรแกรมออนไลน์ ทใี่ ช้จดั อบรม ข้อสอบความรู้หลังการอบรม
(Post-test) วิธกี ารควบคุมดูแลการเข้าอบรม และวิธกี ารติดตามการจัดอบรม โดยมีข้อกาหนด
เกี่ยวกับจานวนชั ่วโมง และจานวนผู้เข้าอบรม ดังนี้
1) เนื้ อหาจานวนชั ่วโมงรวมที่ยื่นขอ ขันต
้ ่า ต่ อหลักสูตร: ไม่กาหนด**
หมายเหตุ: ** ควรคานึงถึงความเหมาะสมของ กระบวนการยืนยันตัวตน และเกณฑ์จานวนข้อสอบ
Post-test

2) ระยะเวลาการจัดอบรม สูงสุด ต่ อวัน: ไม่เกิน 9 ชั ่วโมงต่อวัน
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3) จานวนผู้เข้าอบรมสูงสุด ต่ อครัง:้
- ไม่เกิน 300 คน : อนุ ญาตเป็ นการทั ่วไป
- กรณีเกิน 300 คน : ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเป็ นรายกรณี
โดยมีรายละเอียดหัวข้อการพิจารณา ดังนี้
 สถาบัน ฝึ กอบรมฯ ต้ อ งท าหนั งสือเพือ่ นาส่ งข้ อมู ลเพิม่ เติม เกี่ยวกับ
แนวทางในการบริหารจัดการอบรม อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ให้กับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ พิจารณาอนุ มตั กิ ่ อนจัดอบรมทุกครัง้
 ความเพียงพอของบุค ลากรผู้ดูแลและบริหารการจัดการอบรม
 การเพิม่ ระยะเวลาในการจัดอบรม
 การเพิม่ ระยะเวลาในการถามตอบข้อซักถามให้มากขึ้นกว่าปกติ
 การวัดประสิทธิผลของการอบรม
ทัง้ นี้ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ จะพิจ ารณาอนุ มัต ิเ ป็ น เป็ นรายกรณี โดยค านึงถึง
ประสิทธิผลในการอบรมเป็ นหลัก
หมายเหตุ : สถาบันฝึ กอบรมฯ ต้องกาหนดจ านวนผู้เ ข้า อบรมให้เ หมาะสมกับ โปรแกรมออนไล น์ แล ะ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตทีใ่ ช้ในการจัดอบรม เพือ่ ประสิทธิภ าพในการอบรม

กรณี การขอจัดอบรมแบบบรรยายสดซา้ โดยใช้รหัสหลักสูตรเดิม ในรูปแบบ Remote Classroom :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้สถาบันฝึกอบรมฯ สามารถจัดอบรมแบบบรรยายสดซ้า โดยใช้รหัส
หลักสูตรเดิม ในรูปแบบ Remote Classroom ได้ ภายใต้เงือ่ นไขเพิม่ เติม ดังนี้
- ปฏิบตั ติ ามปั จจัยทัง้ 4 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น
- แจ้ ง ก าหนดการจัดอบรม และจานวนผู้เ ข้า อบรม ตามแบบฟอร์มที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนด โดยส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ พิจารณาอนุ ม ัติ อย่างเป็น
ลายลักษณ์ อกั ษร ก่ อนการจัดอบรมทุกครัง้

วิธีการขออนุมตั ิ :

สถาบันฝึกอบรมฯ นาส่งรายละเอียดการดาเนินการจัดอบรมทีเ่ กีย่ วข้องสาหรับการจัดอบรมใน
รูปแบบ Remote Classroom ตามปั จจัยทัง้ 4 ด้าน ตามวิธีการและแบบฟอร์มทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนด

ระยะเวลาพิจารณา:

ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

หมายเหตุ: สถาบันฝึกอบรมฯ ต้องกาหนดค่าธรรมเนียมการอบรมประเภท Remote Classroom ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ต้นทุน และค่าใช้จ่าย เมือเที
่ ยบกับการอบรมประเภท Classroom เช่น ต้องไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านอาหาร และสถานที ่ เป็ นต้น
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