รายละเอียดการอบรมหลักสูตรออนไลน์
“ธนบัตรน่ารู้” สาหรับสถาบันการเงิน ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์
สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดการอบรม “ธนบัตรน่ารู้” เป็นประจาทุกปี ให้แก่
สถาบันการเงินและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านธนบัตรและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านธนบัตรระหว่างสถาบันการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในปี 2563 นี้ สายออกบัตรธนาคาร ได้เพิ่มช่องทางการจัดอบรมในรูปแบบการเรียนออนไลน์ เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง และมีความสะดวกในการเข้าเรียนด้วย
กลุ่มเป้าหมาย
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสาขา และผู้ปฏิบัติงานด้านเงินสด ที่เริ่มต้นปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสาขา ที่ต้องการทบทวนความรู้เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่ด้านการฝึกอบรม ที่มีหน้าที่สื่อสารความรู้ให้แก่พนักงานในหน่วยงาน
รูปแบบการอบรม
1. การเรียนแบบถ่ายทอดสด
- ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ระหว่างเวลา 10.00 น.-11.30 น.
- เริ่มดาเนินการในเดือนกันยายน 2563 ดังนี้
รุ่นที่เปิดรับสมัคร
รุ่นที่ 1 วันที่ 21 กันยายน 2563
รุ่นที่ 2 วันที่ 22 กันยายน 2563
รุ่นที่ 3 วันที่ 23 กันยายน 2563
รุ่นที่ 4 วันที่ 24 กันยายน 2563
รุ่นที่ 5 วันที่ 25 กันยายน 2563

- หัวข้อการอบรม มีดังนี้
หัวข้อ
1) จุดสังเกตตรวจสอบ
ธนบัตรแบบปัจจุบัน

เนื้อหา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 แนะนาจุดสังเกตลักษณะต่อต้าน  ทราบจุดสังเกตในธนบัตร และสามารถ
การปลอมแปลงในธนบัตร แบบ
ตรวจสอบธนบัตรได้
16 และ แบบ 17
 แยกแยะธนบัตรจริงปลอมได้อย่างถูกต้อง
แม่นยา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
และมั่นใจ

2) ลักษณะธนบัตร Reject  แนะนาลักษณะธนบัตรตาม
 ทราบว่าธนบัตร Reject อาจไม่ใช่ธนบัตร
เกณฑ์มาตรฐานที่ ธปท. กาหนด
ปลอม
 ทราบลักษณะของธนบัตรที่ Reject จาก
เครื่องนับธนบัตร และสามารถตรวจสอบได้ว่า
เป็นธนบัตรตัวดี ตัวเสีย หรือธนบัตรปลอม
3) ข้อปฏิบัติเมื่อพบ
ธนบัตรปลอม

 โทษเกี่ยวกับธนบัตรปลอมตาม
กฎหมายอาญา
 ข้อปฏิบัติเมื่อตรวจพบธนบัตร
ปลอมจากลูกค้า

 สามารถให้ความรู้และคาแนะนาแก่ประชาชน
ได้อย่างถูกต้อง
 เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการคัดแยกธนบัตร
ปลอมออกจากระบบ
 เพิ่มความระมัดระวังในการสังเกตและ
ตรวจสอบธนบัตรมากขึ้น

4) หลักเกณฑ์และวิธีการ
รับแลกธนบัตรชารุด

 ลักษณะธนบัตรชารุด
 วิธีการรับทาคาร้องการ
แลกเปลี่ยนธนบัตรชารุด
 การนาส่งธนบัตรชารุดให้ ธปท.

 ทราบลักษณะและหลักเกณฑ์ในการแลก
ธนบัตรชารุด
 ทราบวิธีในการนาส่งธนบัตรชารุดให้แก่ ธปท.

2. การเรียนแบบเทปบันทึก
- ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที
- เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
- หัวข้อการอบรม มีดังนี้

หัวข้อ
เนื้อหา
1) รู้จักหน่วยงานด้าน  หน่วยงานที่ทาหน้าที่ออกใช้
เงินตรา
ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์
2) กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธนบัตร

 พระราชบัญญัติเงินตรา
 พระราชบัญญัติธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
 ทุนสารองเงินตรา
 กฎหมายอาญา

3) วงจรธนบัตร

 วงจรการหมุนเวียนของธนบัตร
 การกระจายและการดูดซับ

4) แบบธนบัตร






ธนบัตรหมุนเวียน
ธนบัตรที่ระลึก
ธนบัตรยกเลิก
สิ่งเลียนแบบธนบัตร (ธนบัตร
ทองคา, ธนบัตรขวัญถุง)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานด้านเงินตราของกระทรวงการคลัง
และธนาคารแห่งประเทศไทย
 ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกใช้และ
การบริหารจัดการธนบัตรของประเทศ รวมถึง
บทกาหนดโทษเกี่ยวกับการปลอมแปลงธนบัตร

 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินทราบถึงบทบาท
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกลไก
การหมุนเวียนธนบัตรในระบบ
 ทราบถึงลักษณะของธนบัตรที่มีความแตกต่าง
กัน ธนบัตรรุ่นเก่าที่มีการประกาศยกเลิกไปแล้ว
และสิ่งเลียนแบบธนบัตรที่ผิดกฎหมาย

5) จุดสังเกตตรวจสอบ  แนะนาจุดสังเกตลักษณะต่อต้าน  ทราบจุดสังเกตในธนบัตร และสามารถ
ธนบัตรแบบปัจจุบัน
การปลอมแปลงในธนบัตร แบบ
ตรวจสอบธนบัตรได้
16 และ แบบ 17
 แยกแยะธนบัตรจริงปลอมได้อย่างถูกต้อง
แม่นยา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและ
มั่นใจ
6) ลักษณะธนบัตร
 แนะนาลักษณะธนบัตรตาม
 ทราบว่าธนบัตร Reject อาจไม่ใช่ธนบัตรปลอม
Reject
เกณฑ์มาตรฐานที่ ธปท. กาหนด  ทราบลักษณะของธนบัตรที่ Reject จากเครื่อง
นับธนบัตร และสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็น
ธนบัตรตัวดี ตัวเสีย หรือธนบัตรปลอม
7) ข้อปฏิบัติเมื่อพบ
 โทษเกี่ยวกับธนบัตรปลอมตาม  สามารถให้ความรู้และคาแนะนาแก่ประชาชนได้
ธนบัตรปลอม
กฎหมายอาญา
อย่างถูกต้อง
 ข้อปฏิบัติเมื่อตรวจพบธนบัตร  เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการคัดแยกธนบัตรปลอม
ปลอมจากลูกค้า
ออกจากระบบ
 เพิ่มความระมัดระวังในการสังเกตและตรวจสอบ
ธนบัตรมากขึ้น

8) หลักเกณฑ์การรับ  วิธีการรับทาคาร้องการ
แลกธนบัตรชารุดและ
แลกเปลี่ยนธนบัตรชารุด
การนาส่ง ธปท.
 การนาส่งธนบัตรชารุดให้ ธปท.

 ทราบหลักเกณฑ์ในการรับแลกธนบัตรชารุด
เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบปฏิบัติ
 ทราบวิธีในการนาส่งธนบัตรชารุดให้แก่ ธปท.

การสมัครเข้าอบรม
1. สถาบันการเงินโปรดมอบหมายผู้ประสานงานเพื่อติดต่อและสารองวันเข้ารับการอบรมแบบถ่ายทอดสด
และการลงทะเบียนเข้าเรียนแบบเทปบันทึก
2. ผู้ประสานงานธนาคารเป็นตัวแทนลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่เว็บไซต์ ธปท. หัวข้อธนบัตร
www.bot.or.th หรือ https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/Pages/default.aspx
3. ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมแบบถ่ายทอดสด ในรุ่นที่มีผู้สมัครน้อยกว่า 20 คน โดยสามารถย้าย
ไปลงเรียนในรุ่นอื่นได้
การประเมินผล
- เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าเรียนจะได้ประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องธนบัตร
- ผลการประเมินจะแจ้งให้ผู้ประสานงานของหน่วยงานท่านทราบภายหลังการอบรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ด้านเทคนิคสาหรับการเรียนแบบถ่ายทอดสด - คุณลักษิกา แสงสันต์ โทรศัพท์ 0 2356 8107
2. ด้านเทคนิคสาหรับการเรียนแบบถ่ายทอดสด - คุณพิมพนา อนันต์พัฒนกุล โทรศัพท์ 0 2356 8788
3. ด้านเทคนิคสาหรับการเรียนแบบเทปบันทึก - คุณนฤบดินทร์ วิเชียรพันธุ์ โทรศัพท์ 0 2356 8687
4. ด้านเนื้อหา - คุณจันทิมา เลิศบุษยมาส โทรศัพท์ 0 2356 8689

สอบถามข้อมูล : 0 2356 8687-90
แผนกวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารการธนบัตร
สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

