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บทน า 
ก. สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย (Thai Financial Planners Association) 

เป็นองคก์รก ำกบัดแูลตนเองที่ไม่แสวงหำก ำไร ก่อตัง้ขึน้จำกกำรเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัและประโยชน ์
ของบริกำรวำงแผนกำรเงินที่มีต่อประชำชนและอุตสำหกรรมกำรเงินของประเทศไทย โดยกลุ่มบุคคลและ 
นิติบุคคล เม่ือวันที่  26 กันยำยน พ.ศ. 2550 มีสมำชิกผู้ร่วมก่อตั้งทั้งในส่วนของบุคคลและนิติบุคคลซึ่ง
ประกอบดว้ย ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรพัย ์บริษัทหลักทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร และตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ ปัจจุบันสมำคมฯ มีสมำชิกนิติบุคคล
ประกอบดว้ย 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั(มหำชน) 
ธนำคำรซิตีแ้บงก ์ประเทศไทย 
ธนำคำรทิสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั(มหำชน) 
ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงศร ีจ ำกดั 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกสิกรไทย จ ำกดั 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุทหำรไทย จ ำกดั 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุทิสโก ้จ ำกดั 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ บำงกอกแคปปิตอล จ ำกดั 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุรวมบวัหลวง จ ำกดั 
บรษิัทหลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิัทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ำกดั 
บรษิัทหลกัทรพัยไ์ทยพำณิชย ์จ ำกดั 
บรษิัทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ำกดั(มหำชน) 
บรษิัทหลกัทรพัยภ์ทัร จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิัทหลกัทรพัยเ์มยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิัทหลกัทรพัยห์ยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
บรษิัทกรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั 
บรษิัทไทยประกนัชีวิต จ ำกดั 
บรษิัทเมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั 
บรษิัทอำคเนยป์ระกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิัทเอไอเอ จ ำกดั 
บรษัิทขอ้มลูเครดิตแห่งชำติ จ ำกดั 
บรษิัททิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิัทแฟคเตอรี แอนด ์อีควิปเมนท ์กสิกรไทย จ ำกดั 
บรษิัทลีสซิ่ง กสิกรไทย จ ำกดั 
บรษิัทศนูยว์ิจยักสิกรไทย จ ำกดั 
กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 

 สมำคมฯ มีวตัถปุระสงคห์ลกัในกำรส่งเสรมิวิชำชีพนกัวำงแผนกำรเงินใหเ้ป็นที่รูจ้ักอย่ำงแพร่หลำยใน
ประเทศไทย โดยมุ่งผลิตนกัวำงแผนกำรเงิน CFP ที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และมีจรรยำบรรณในกำรใหบ้ริกำร
วำงแผนกำรเงินที่มีคณุภำพเป็นที่ยอมรบัตำมมำตรฐำนสำกล  
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ข. คณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงนิ (Financial Planning Standards Board, Ltd. - FPSB)  
เป็นหน่วยงำนที่ไม่มุ่งแสวงหำก ำไร มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรและก ำหนดกรอบควำมรูค้วำมสำมำรถ 
จรรยำบรรณ และหลักปฎิบัติต่ำงๆ ส ำหรบัผู้ประกอบวิชำชีพวำงแผนกำรเงินซึ่งอยู่ภำยนอกประเทศ
สหรฐัอเมริกำ และในประเทศสมำชิกของ FPSB ซึ่งได้รบัอนุญำตให้บริหำรโครงกำรคุณวุฒิวิชำชีพ 
นกัวำงแผนกำรเงิน CFP ทั่วโลกในนำมของ FPSB 

สมำคมฯ เขำ้เป็นสมำชิกของ FPSB เม่ือวนัที่ 9 มีนำคม พ.ศ. 2552 ในฐำนะที่สมำคมฯ มีคณุสมบตัิตำม
ขอ้ก ำหนดและเป็นสมำชิกของ FPSB สมำคมฯ จึงไดร้บัอนุญำตอย่ำงเป็นทำงกำรใหบ้ริหำรโครงกำร
คุณวุฒิวิชำชีพนกัวำงแผนกำรเงิน CFP ในประเทศไทย บุคคลที่มีคุณสมบตัิตำมเกณฑก์ำรขึน้ทะเบียน
คุณวุฒิวิชำชีพนักวำงแผนกำรเงิน CFP และเกณฑก์ำรต่ออำยุคุณวุฒิวิชำชีพนักวำงแผนกำรเงิน CFP  
ที่สมำคมฯ ก ำหนด จะไดร้บัอนญุำตใหใ้ชเ้ครื่องหมำยรบัรองคณุวฒุิวิชำชีพนกัวำงแผนกำรเงิน CFP 
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คุณวุฒวิิชาชีพด้านวางแผนการเงนิ 
คณุวฒุิวิชำชีพนักวำงแผนกำรเงิน CFP® แสดงถึงกำรมีควำมรูค้วำมสำมำรถทัง้ภำคทฤษฎีและปฎิบตัิ 

ในกำรใหค้ ำแนะน ำและวำงแผนกำรเงินแก่ลกูคำ้บุคคล ที่ครอบคลมุในทกุๆ ดำ้น ทัง้ดำ้นกำรวำงแผนกำรลงทนุ 
กำรวำงแผนประกันชีวิต กำรวำงแผนเพื่อกำรเกษียณ กำรวำงแผนภำษี รวมไปถึงกำรวำงแผนมรดก โดยจะ
บูรณำกำรแผนกำรเงินในทุกๆ ดำ้นเขำ้มำไวด้ว้ยกันและใหล้กูคำ้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจำกกำรวำงแผนกำรเงิน 
โดยค ำนึงถึงเป้ำหมำยทำงกำรเงินของลกูคำ้เป็นส ำคญั คณุวฒุิวิชำชีพนกัวำงแผนกำรเงิน CFP ไดร้บักำรยอมรบั
อย่ำงกวำ้งขวำง ในปัจจุบันมีนักวำงแผนกำรเงิน CFP จ ำนวนมำกกว่ำ 200,000 รำยทั่วโลก (ขอ้มูล ณ สิน้
ธนัวำคม 2564) 

         คุณวุฒิวิชำชีพที่ปรึกษำกำรเงิน AFPTTM (Associate Financial Planner (Thailand))แบ่งออกเป็น 
 2 ดำ้น คือ ดำ้นกำรลงทุนและดำ้นกำรประกันชีวิต โดยในดำ้นกำรลงทุนเหมำะส ำหรบับุคคลำกรดำ้นกำรเงิน  
กำรลงทุน ที่ปฏิบตัิหนำ้ที่อยู่ทัง้ในส่วนของธนำคำรพำณิชย ์บริษัทหลกัทรพัย์ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน  
ซึ่งมีบทบำทและหน้ำที่ในกำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และวำงแผนกำรลงทุนเพื่อสรำ้งควำมมั่งคั่ งภำยใต้
ขอ้จ ำกัดเฉพำะของแต่ละบุคคล ในดำ้นกำรประกันชีวิต และกำรวำงแผนเพื่อกำรเกษียณอำยุ เหมำะส ำหรบั
บุคคลำกรในธุรกิจกำรประกันชีวิต ซึ่งมีบทบำทและหนำ้ที่ในกำรใหค้ ำแนะน ำ ค ำปรกึษำ และวำงแผนประกัน
ชีวิตที่ เพียงพอไม่มำกเกินควำมจ ำเป็น และก็ไม่น้อยจนเกินไป เพื่อปกป้องควำมมั่ งคั่ งของลูกค้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมถึงกำรวำงแผนเพื่อกำรเกษียณอำยเุพื่อใหล้กูคำ้มีชีวิตบัน้ปลำยภำยหลงัเกษียณอำย ุอย่ำงมี
ควำมสขุสำมำรถพึ่งพำตนเองไดโ้ดยไม่เป็นภำระผูอ้ื่น 

 ทั้งนี ้ สมำคมฯ มีหน้ำที่ควบคุมคุณภำพมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพนักวำงแผนกำรเงิน  CFP และ 
ที่ปรึกษำกำรเงิน AFPT เพื่อให้แน่ใจว่ำนักวำงแผนกำรเงินที่ไดร้บักำรรบัรองคุณวุฒิจำกสมำคมฯ จะตอ้งมี
ศกัยภำพในกำรใหค้ ำแนะน ำ และจดัท ำแผนกำรเงินบุคคลที่มีประสิทธิภำพ โดย ผูท้ี่จะไดร้บักำรรบัรองคณุวฒุิ
จะตอ้งผ่ำนกำรอบรม กำรสอบ มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในวิชำชีพที่เก่ียวขอ้ง และตอ้งมีจรรยำบรรณใน 
กำรประกอบวิชำชีพ 
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คุณสมบัติและข้อก าหนดส าหรับสถาบันอบรมของสมาคมฯ 
สถำบันที่ประสงคจ์ะสมัครเป็นสถำบันอบรมหลักสูตรกำรวำงแผนกำรเงิน  CFP  จะตอ้งสำมำรถปฏิบัติตำม
เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดดงันี ้

ก. คุณสมบัตสิถาบันผู้สมคัร 

สมำคมฯ มีนโยบำยที่จะใหห้น่วยงำนภำยนอกเป็นผูร้บัสิทธ์ิในกำรเตรียมกำรอบรมหลกัสตูรกำรวำงแผน
กำรเงิน CFP ตำมที่สมำคมฯ ก ำหนด ใหแ้ก่ผูท้ี่สนใจหรือผูป้ระกอบวิชำชีพ โดยในกำรคัดเลือกสถำบัน
อบรมจะพิจำรณำจำกปัจจัยหลำกหลำยดำ้น ทัง้ในส่วนของควำมพรอ้มในเรื่องของบุคลำกรผูส้อน และ
ประสบกำรณ์กำรจัดอบรม หรือกำรสอนในด้ำนที่ เก่ียวข้องกับกำรวำงแผนกำรเงิน เป็นต้น  โดย
คณะกรรมกำรคดัเลือกของสมำคมฯ มีหนำ้ที่ในกำรประเมินควำมพรอ้มของสถำบนัที่สนใจ จำกใบสมคัร 
ขอ้มลูประกอบ และกำรสมัภำษณ ์ใหเ้ป็นไปตำมเกณฑเ์ง่ือนไขและขอ้ก ำหนดของสมำคมฯ และคดัเลือก
สถำบันที่มีควำมพรอ้มที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่ำสถำบันกำรอบรมดังกล่ำวสำมำรถที่จะจัดกำรอบรมที่มี
คณุภำพ บรรลตุำมวตัถปุระสงคข์องกำรเรียนของแต่ละชดุวิชำ โดยสถำบนัที่ประสงคจ์ะเป็นสถำบนัอบรม
หลกัสตูรกำรวำงแผนกำรเงิน CFP  จะตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

• เป็นสถำบันที่ เปิดสอนในระดับอุดมศึกษำที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และมีคณะหรือภำควิชำด้ำน 
พำณิชยศ์ำสตรแ์ละกำรบญัชี บรหิำรธุรกิจ กำรเงิน หรอื เศรษฐศำสตร ์หรอื 

• เป็นสมำคมวิชำชีพดำ้นกำรเงิน หรือสถำบนัอบรมที่เก่ียวขอ้งที่ไม่ไดถื้อลิขสิทธ์ิ หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
คณุวฒุิวิชำชีพนกัวำงแผนกำรเงินอื่น ตลอดระยะเวลำกำรเป็นสถำบนัอบรม  

ทัง้นี ้สถำบันอบรมที่ได้ ตอ้งมีพันธกิจในกำรสนับสนุนใหมี้ผูเ้ขำ้อบรม และผูส้อบผ่ำนหลักสูตรวำงแผน
กำรเงินในจ ำนวนที่เพิ่มขึน้ 

ข. หลักสูตรอบรม 

ก. ช่ือโครงกำรอบรม 

ใชช่ื้อโครงกำรอบรม “หลกัสตูรกำรวำงแผนกำรเงิน” เพื่อใหเ้กิดควำมชดัเจนและเป็นมำตรฐำนเดียวกนั 

ข. ระยะเวลำกำรอบรม 

จ ำนวนชั่วโมงอบรมของแต่ละชุดวิชำ จะตอ้งครอบคลุมเนือ้หำที่เป็นสำระของแต่ละชุดวิชำ โดยมี
ระยะเวลำกำรอบรมตำมรำยละเอียด ดงันี ้

• กำรอบรมในหอ้งเรยีนไม่นอ้ยกวำ่ 24 ชั่วโมง ตอ่ชดุวิชำ และ 

• กำรศกึษำดว้ยตนเองไม่นอ้ยกวำ่ 16 ชั่วโมง ตอ่ชดุวิชำ  
ทัง้นี ้สถำบนัอบรมเป็นผูก้  ำหนดตำรำงกำรอบรมที่เหมำะสมตำมดุลยพินิจของแต่ละสถำบัน โดยส่ง
ตำรำงก ำหนดกำรอบรมประจ ำปีใหส้มำคมฯ  

ค. จ ำนวนผูเ้ขำ้อบรม 

เน่ืองจำกกำรอบรมนอกจำกจะเนน้ทฤษฏีและใหค้วำมส ำคญักับกำรน ำไปประยุกตใ์ชใ้นทำงปฏิบัติ 
ดงันัน้ เพื่อใหก้ำรอบรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสมำคมฯ ก ำหนดใหมี้จ ำนวนผูเ้ขำ้รบักำรอบรมใน
แตล่ะชดุวิชำของแตล่ะครัง้ไม่เกิน 60 ท่ำน 
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ค. ข้อก าหนดด้านการอบรม 

สมำคมฯ ตระหนกัดีว่ำองคค์วำมรูเ้ป็นพืน้ฐำนส ำคัญของกำรประกอบวิชำชีพทุกดำ้น ดงันัน้ สมำคมฯ จึง
ก ำหนดใหน้กัวำงแผนกำรเงินที่จะไดร้บักำรรบัรองคณุวฒุิจะตอ้งมีองคค์วำมรูเ้ก่ียวกบักำรวำงแผนกำรเงิน
ครบตำมที่สมำคมฯ ก ำหนด ซึ่งครอบคลุมควำมรูใ้น 11 ดำ้น และ 39 หัวขอ้ควำมรู ้เพื่อใหมี้ควำมรู ้และ
ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติงำน  ตำมมำตรฐำนสำกล ภำยใต้หลักสูตรกำรวำงแผนกำรเงิน  CFP 
ประกอบดว้ย 6 ชดุวิชำ ดงันี ้

ชดุวิชำที่ 1 ควำมรูพ้ืน้ฐำนกำรวำงแผนกำรเงิน ภำษี และจรรยำบรรณ* 
ชดุวิชำที่ 2 กำรวำงแผนกำรลงทนุ* 
ชดุวิชำที่ 3 กำรวำงแผนกำรประกนัภยั 

ชดุวิชำที่ 4 กำรวำงแผนวยัเกษียณ* 
ชดุวิชำที่ 5 กำรวำงแผนภำษีและมรดก* 
ชดุวิชำที่ 6 กำรจดัท ำแผนกำรเงิน 

* เป็นชดุวิชำที่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. พิจำรณำรบัรองใหเ้ป็นหลกัสตูรอบรมควำมรูส้  ำหรบักำรต่ออำยกุำรให ้

 ควำมเห็นชอบเป็นนกัวิเครำะหก์ำรลงทนุและผูแ้นะน ำกำรลงทนุ 

ทัง้นี ้กำรอบรมจะตอ้งเป็นไปตำมเงื่อนไขและขอ้ก ำหนด ดงัตอ่ไปนี ้

• ตอ้งใหส้อดคลอ้ง และเป็นไปตำมกรอบควำมรู ้ควำมสำมำรถและสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนของ 
นกัวำงแผนกำรเงินตำมมำตรฐำนของ FPSB ที่ครอบคลมุ  
o ควำมสำมำรถของนกัวำงแผนกำรเงนิ (Financial Planner Abilities) 

o ทกัษะทำงวิชำชีพส ำหรบันกัวำงแผนกำรเงิน (Financial Planner Professional Skills) 

o องคค์วำมรูเ้ก่ียวกบักำรวำงแผนกำรเงิน (Financial Planning Body of Knowledge) 

• ตอ้งจดัส่งเอกสำรประกอบกำรอบรมของทกุชดุวิชำใหส้มำคมฯ พิจำรณำก่อนกำรอบรมครัง้แรก 

• ตอ้งจดัอบรมตำมหลกัสตูรที่ก  ำหนด และในแตล่ะปีตอ้งเปิดอบรมครบทกุชดุวิชำ 

ง. หนังสือประกอบการอบรม 
สมำคมฯ จะก ำหนดหนงัสือหลกัส ำหรบัใชใ้นกำรอบรมในแตล่ะชดุวิชำ ครอบคลมุโครงเนือ้หำของแตล่ะชดุ
วิชำ และก ำหนดหนงัสือส ำหรบัอำ่นเพิ่มเติม เพื่อประโยชนต์อ่กำรสอบของผูเ้ขำ้รบักำรอบรม  
นอกจำกนี ้สถำบนัอบรมแตล่ะแห่งสำมำรถก ำหนดหนงัสืออำ่นเพิ่มเติมจำกที่สมำคมฯ ก ำหนดไดต้ำม
ควำมเหมำะสมเพื่อประโยชนแ์ก่ผูเ้ขำ้รบักำรอบรม  

จ. เอกสารประกอบการอบรม 

สถำบันอบรมตอ้งเป็นผูพ้ัฒนำเอกสำรประกอบกำรอบรมส ำหรบัแต่ละชุดวิชำ โดยอำ้งอิงกับโครงร่ำง
เนือ้หำ และวตัถปุระสงคก์ำรเรียนรูข้องแตล่ะชดุวิชำ 

อย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกโครงขอบเขตเนือ้หำของแตล่ะชดุวิชำจะมีกำรปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตำมสภำพแวดลอ้ม
และพฒันำกำรทำงกำรเงินอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยสมำคมฯ จะแจง้ใหส้ถำบนัอบรมทรำบโครงขอบเขตเนือ้หำ
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงใหม่ ซึง่สถำบนัอบรมมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งปรบัปรุงเนือ้หำกำรอบรมใหเ้ป็นปัจจบุนั
อยู่ตลอดเวลำ และให้มีควำมสอดคล้องกับโครงเนื ้อหำใหม่ เพื่อประโยชน์ในด้ำนของควำมรู ้และ
ควำมสำมำรถในกำรสอบ ของผูเ้ขำ้รบักำรอบรมทุกท่ำน และสถำบนัอบรมมีหนำ้ที่แจง้กลบัใหส้มำคมฯ 
ทรำบกรอบระยะเวลำกำรปรบัปรุงเนือ้หำกำรอบรมดงักล่ำว 
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ฉ. คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการอบรม 

สมำคมฯ ไม่มีกำรก ำหนดคณุสมบตัิขัน้พืน้ฐำนของผูเ้ขำ้รบักำรอบรม แต่เน่ืองจำกเนือ้หำของหลกัสตูรโดย
ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเรื่องกำรเงิน บญัชี และเศรษฐศำสตร ์ดงันัน้ ผูเ้ขำ้รบักำรอบรมควรมีควำมรู ้
พืน้ฐำนอย่ำงนอ้ยในระดบัปรญิญำตรหีรอืเทียบเท่ำ และมีควำมรูพ้ืน้ฐำนในดำ้นตำ่งๆ ดงันี ้

• ควำมรูพ้ืน้ฐำนดำ้นเศรษฐศำสตร ์

• ควำมรูพ้ืน้ฐำนดำ้นกำรเงิน 

• ควำมรูพ้ืน้ฐำนดำ้นบญัชี 

• ควำมรูพ้ืน้ฐำนดำ้นกำรลงทนุ 

ช. บุคลากร 

1. ผูอ้  ำนวยกำรโครงกำร  
เป็นผูร้บัผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรอบรมหลักสูตรนักวำงแผนกำรเงิน ที่ครอบคลุมทั้งดำ้น 
กำรอบรม ประชำสัมพนัธ ์และงำนธุรกำร ซึ่งจะตอ้งมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเนือ้หำหลกัสตูรกำรวำงแผน
กำรเงินเป็นอย่ำงดี โดยจะตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

• จบกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำด้ำนกำรเงิน  บริหำรธุรกิจ บัญ ชี หรือเศรษฐศำสตร์จำก
สถำบนักำรศกึษำที่ไดร้บักำรรบัรองจำกส ำนกังำน ก.พ. หรอื 

• มีประสบกำรณ์กำรสอนหลักสูตรที่ เก่ียวข้องกับกำรวำงแผนกำรเงิน ได้แก่ ด้ำนกำรลงทุน  
ภำษีเงินไดบ้คุคลธรรมดำ กำรประกนัชีวิต หรอืกำรวำงแผนเพื่อวยัเกษียณ หรอื 

• มีประสบกำรณก์ำรบรหิำรสถำบนัอบรมที่มีกำรสอนหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบักำรวำงแผนกำรเงิน  
• ไม่เป็นบคุคลลม้ละลำย ไม่มีประวตัิคดีอำชญำกรรม 

• ไม่มีประวตัิกำรถกูกลำ่วโทษเรื่องของกำรผิดจรรยำบรรณจำกหน่วยงำนใดๆ 

2. วิทยำกรผูอ้บรม  
วิทยำกรผู้อบรมต้องมีควำมรูค้วำมเข้ำใจเนื ้อหำหลักสูตรกำรวำงแผนกำรเงินเป็นอย่ำงดี และมี
คณุสมบตัิดงันี ้ 

• ไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มของบคุลำกร หรอืถกูกล่ำวโทษโดยหน่วยงำนก ำกบัดแูลดำ้นกำรเงิน ธนำคำร
พำณิชย ์กำรประกนัภยั หรอืหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

• เป็นผูท้ี่มีทกัษะในกำรถ่ำยทอด มีควำมสำมำรถในกำรสื่อควำม อธิบำย ยกตวัอย่ำง ใหเ้ป็นที่เขำ้ใจ 
หรอื มีควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอ หรอืด ำเนินกำรฝึกอบรม ดว้ยเทคนิคฝึกอบรม 

• มีควำมเหมำะสมในดำ้นคุณสมบตัิส่วนบุคคล ซึ่งจะท ำใหว้ิทยำกรท่ำนนัน้ ๆ เป็นที่ยอมรบันบัถือ
ของผูเ้ขำ้อบรมในเนือ้หำที่บรรยำย 

• มีคุณวุฒิวิชำชีพนกัวำงแผนกำรเงิน CFP, CFA, FRM หรืออื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับหัวขอ้หรือชุดวิชำที่
อบรม หรอื  

• มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน และทักษะในทำงปฏิบัติในดำ้นที่เก่ียวขอ้งอย่ำงน้อย 2 ปี หรือ เป็น
อำจำรยใ์นสถำบนัอดุมศกึษำที่สอนในหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้ง อย่ำงนอ้ย 2 ปี  

ทัง้นี ้ตอ้งแนบประวตัิกำรศึกษำ หรือคณุวฒุิวิชำชีพ และประสบกำรณก์ำรท ำงำนของวิทยำกรผูอ้บรม
แต่ละท่ำนเพื่อใหส้มำคมฯ พิจำรณำรบัรองคณุสมบตัิของวิทยำกรส ำหรบักำรสอนในแต่ละหวัขอ้ ก่อน
กำรอบรมครัง้แรก 
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3. เจำ้หนำ้ที่ธุรกำร  
สถำบนัอบรมจะตอ้งมีเจำ้หนำ้ที่ธุรกำรประจ ำ จ ำนวนเพียงพอต่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูเ้ขำ้ รบั
กำรอบรมในเรื่องกำรรบัสมคัร สอบถำมขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบักำรอบรม กำรลงทะเบียน และดำ้นอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง รวมถึงประสำนงำนกบัสมำคมฯ ในกำรจดัท ำฐำนขอ้มลูรำยช่ือ และประวตัิกำรอบรม ซึ่งเป็น
เง่ือนไขพืน้ฐำนส ำหรบัผูมี้สิทธิเขำ้รบักำรสอบ 

ซ. การบริหารการฝึกอบรม 

เกณฑก์ำรดแูลกำรลงทะเบียน 

1. ดแูลกำรลงช่ือ เม่ือมีกำรเขำ้อบรมจรงิเท่ำนัน้  
2. กรณีมำสำยเกิน 30 นำที ใหล้ง เวลำเขำ้ – ออกในใบลงช่ือตำมจรงิ 
3. ไม่อนญุำตใหผู้เ้ขำ้อบรมท่ำนอื่น ลงช่ือแทนกนั ไม่วำ่ในกรณีใดๆ 

เกณฑผ์่ำนกำรอบรม 

ผู้เข้ำรับกำรอบรมต้องมีจ ำนวนชั่วโมงกำรอบรมไม่น้อยกว่ำร้อย 80 ของจ ำนวนชั่วโมงกำรอบรมใน
หอ้งเรยีน เพื่อใหก้ำรอบรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กำรประเมินผล 

สถำบันฝึกอบรมจะต้องจัดท ำกำรประเมินผล เนื ้อหำหลักสูตร วิทยำกร และกำรบริกำร เพื่ อน ำ
ขอ้เสนอแนะจำกผูเ้ขำ้อบรมไปใชใ้นกำรปรบัปรุงหลกัสูตร วิทยำกร และกำรใหบ้ริกำรในอนำคต ทัง้นีใ้น
กำรท ำกำรประเมินผลสำมำรถจัดท ำไดห้ลำยรูปแบบ อำทิเช่น กำรประเมินในชั้นเรียนดว้ยแบบประเมิน 
หรอืกำรประเมินผลผ่ำนระบบอิเล็คทรอนิกสอ์อนไลนห์ลงัอบรม  โดยจะตอ้งมีกำรจดัเก็บผลกำรประเมินให้
สำมำรถตรวจสอบได ้

กำรส่งรำยช่ือผูผ้่ำนกำรอบรม 

สถำบนัอบรมจะตอ้งน ำส่งรำยช่ือผูผ้่ำนกำรอบรม (มีจ ำนวนชั่วโมงกำรอบรมไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของ
จ ำนวนชั่วโมงกำรอบรมทัง้หมด) ใหก้ับสมำคมฯ ภำยใน 30 วนั ภำยหลงักำรอบรมของแต่ละชุดวิชำ ใน
รูปแบบที่สมำคมฯ ก ำหนดเพื่อปรบัปรุงฐำนขอ้มลูของผูผ้่ำนกำรอบรมใหเ้ป็นปัจจบุนั 

ฌ. แผนงานและแนวทางการส่งเสริมการอบรม 

เพื่อใหก้ำรอบรมหลกัสูตรกำรวำงแผนกำรเงินเป็นที่รูจ้กัอย่ำงแพรห่ลำย อนัจะเป็นประโยชนโ์ดยตรงต่อ
สถำบันอบรม สถำบันอบรมจะตอ้งมีกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน มีแผนกำรด ำเนินงำน และแนวทำงกำร
ส่งเสรมิกำรอบรมที่เป็นระบบเพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มเปำ้หมำยไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ญ. การรายงานข้อมูลรายปี 

• สถำบนัอบรมตอ้งส่งตำรำงกำรอบรมประจ ำปีของแต่ละชดุวิชำใหก้บัสมำคมฯ ภำยในเดือนมกรำคม 
เพื่อสมำคมฯ จะไดด้ ำเนินกำรประชำสมัพนัธใ์หก้บัผูส้นใจเขำ้รบักำรอบรม 

• สถำบนัอบรมตอ้งส่งรำยงำนสรุปขอ้มลูกำรจดัอบรมรำยปีใหก้บัสมำคมฯ ก่อนวนัท ำกำรวนัสดุทำ้ยของ
ปี ซึง่ประกอบดว้ย 

o จ ำนวนครัง้ของกำรจดัอบรมในแตล่ะชดุวิชำ 

o จ ำนวนผูล้งทะเบียนเขำ้อบรมทัง้หมด และจ ำนวนผูผ้่ำนกำรอบรมของแตล่ะชดุวิชำ 
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ฎ. การจัดการเรื่องร้องเรียน 

กรณีมีเรื่องรอ้งเรียน สถำบนัอบรมฯ มำที่สมำคมฯ ในดำ้นต่ำงๆ เช่น ดำ้นคณุภำพเนือ้หำที่อบรม วิทยำกร 
และกำรบรกิำร สมำคมฯ จะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

• รบัเรื่องรอ้งเรยีน พรอ้มขอ้มลูผูร้อ้งเรยีนและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

• พิจำรณำกลั่นกรอง และรวบรวมรำยละเอียดเรื่องรอ้งเรยีน 

• แจง้ใหส้ถำบนัอบรมรบัทรำบเพื่อมำชีแ้จง 

• น ำเรื่องรอ้งเรียน และรำยละเอียดค ำชี ้แจงของสถำบันอบรม เสนอคณะอนุกรรมกำรมำตรฐำน
กำรศกึษำพิจำรณำ 

• กรณีมีขอ้ยตุิสมำคมฯ จะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

o แจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และก ำหนดใหส้ถำบนัฝึกอบรมฯ จดัท ำแผนกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด (ถำ้มี) 

o ระงับกำรจัดอบรมชั่ วครำว และ/หรือ สิทธิอื่นๆ ทั้งนี ้คณะอนุกรรมกำรมีสิทธิในกำรก ำหนด
ระยะเวลำกำรพกัสิทธิกำรด ำเนินกำรอบรม 

ฏ. ค่าธรรมเนียม 

สมำคมฯ จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกสถำบันอบรมจ ำนวน 3,000 บำทต่อรำยต่อชุดวิชำ โดยสถำบัน
ตอ้งน ำส่งค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวใหก้ับสมำคมฯ ภำยใน 30 วนั ภำยหลงักำรอบรมของแต่ละชุดวิชำโดย
ช ำระเป็นเช็คสั่งจ่ำยในนำม “สมำคมนกัวำงแผนกำรเงินไทย” 
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ขั้นตอนการสมัคร 
สถำบันส่งจดหมำยแจง้ควำมประสงคส์มัครเป็นสถำบนัอบรม ลงนำมโดยคณบดี หรือบุคคลที่มีต ำแหน่งอื่นใดที่
เทียบเท่ำคณบดีของคณะหรือหน่วยงำน หรือผูมี้อ  ำนำจลงนำมของสถำบนัอบรมที่ผูอ้  ำนวยกำรโครงกำรสงักดัอยู่  
พรอ้มรำยละเอียดขอ้มลูตำมที่สมำคมฯ ก ำหนด (ดรูำยละเอียดมที่ Appendix) มำที่  

สมำคมนกัวำงแผนกำรเงินไทย 

ชัน้ 6 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เลขที่ 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 

สถำบนัจะตอ้งจดัท ำตำรำงรำยช่ือเอกสำรประกอบพรอ้มระบเุลขหนำ้ เพื่อควำมสะดวกตอ่กำรอำ้งอิง ทัง้นี ้สมำคมฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจำรณำขอ้มูลกำรสมัครเป็นสถำบันอบรมที่มีรำยละเอียดไม่ครบตำมที่ก ำหนด หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดได ้

 

การพจิารณาคัดเลือก 
• สมำคมฯ ตรวจสอบควำมครบถว้นของเอกสำร หรอืขอเอกสำรเพิ่มเติม (ถำ้มี) จำกผูส้มคัร 
• สมำคมฯ จดัส่งขอ้มลูกำรสมคัรเป็นสถำบนัอบรมใหค้ณะกรรมกำรคดัเลือกสถำบนัอบรมพิจำรณำเบือ้งตน้ 
• คณะกรรมกำรคดัเลือกสถำบนัอบรม เชิญผูอ้  ำนวยกำรโครงกำรเพื่อน ำเสนอขอ้มลูกำรจดัอบรมโครงกำรฯ 

และสมัภำษณเ์พื่อประกอบกำรพิจำรณำ  
 

การแจ้งผลการพจิารณาคัดเลือก 
• สมำคมฯ รำยงำนผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรคดัเลือกสถำบนัอบรมใหค้ณะกรรมกำรสมำคมฯ เพื่อ

ขออนมุตัิ 
• สถำบนัที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และไดร้บัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรสมำคมฯ จะไดร้บัสิทธิในกำรเป็นสถำบัน

อบรม เป็นระยะเวลำ 3 ปี โดยสมำคมฯ จะรำยงำนผลเป็นลำยลักษณ์อักษร ให้ คณบดีของคณะ หรือ 
ผูมี้อ  ำนำจลงนำมของสถำบนัอบรมที่ผูอ้  ำนวยกำรโครงกำรสงักัดอยู่ และผูอ้  ำนวยกำรโครงกำรทรำบ และ
อนญุำตใหด้ ำเนินกำรประชำสมัพนัธโ์ครงกำรตอ่สำธำรณชนได ้

• ผูส้มัครที่ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำจะไดร้บัแจง้ผลพรอ้มเหตุผลประกอบเป็นลำยลักษณ์อักษรภำยใน 14 วัน 
หลงัจำกคณะกรรมกำรสมำคมฯ มีมติรบัรองผลกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรคดัเลือก 

• ผลกำรพิจำรณำที่ไดร้บักำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำรของสมำคมฯ ถือเป็นที่สุด ซึ่งจะอุทธรณ์หรือ
เรยีกรอ้งใดๆ มิได ้
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การก ากับดูแลสถาบันอบรม 
การต่ออายุสัญญาการเป็นสถาบันอบรม 

• สถำบนัอบรม ตอ่อำยสุญัญำกำรเป็นสถำบนัอบรมทกุ 3 ปี 

• 3 เดือนก่อนวนัครบก ำหนดอำย ุสถำบนัอบรมตอ้งติดต่อสมำคมฯ เพื่อขอตอ่อำยกุำรเป็นสถำบนัอบรม 
โดยสมำคมฯ จะมีกำรประเมินคณุภำพมำตรฐำนกำรอบรมของสถำบนัอบรม 

• สถำบนัอบรมส่งกลบัแบบฟอรม์ประเมินคณุภำพมำตรฐำนกำรอบรมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

• หำกผ่ำนกำรประเมิน จะไดร้บักำรต่ออำย ุ3 ปี 

หมายเหตุ 
สมำคมฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเพิกถอนสิทธิกำรป็นสถำบนัอบรมจำกสถำบนัอบรมที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำม
ขอ้ก ำหนดของสมำคมฯ หรอืไม่ผ่ำนกำรประเมิน โดยไม่สำมำรถเรยีกรอ้งคำ่เสียหำยใดๆ จำกสมำคมฯ ได ้
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Appendix 

รายละเอียดข้อมูลส าหรับการสมัครเป็นสถาบันอบรม 
 

ก. ข้อมลูพืน้ฐาน 

1. ช่ือคณะ และสถำบนักำรศกึษำ 

2. ช่ือคณบดี หรือผู้มีอ  ำนำจลงนำมผูกพันของสถำบันอบรม และรำยละเอียดข้อมูลที่อยู่ เบอร์
โทรศพัท ์เบอรโ์ทรสำร ที่สำมำรถติดตอ่ได ้ 

3. ช่ือผูอ้  ำนวยกำรโครงกำร รำยละเอียดขอ้มลูที่อยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์เบอรโ์ทรสำร ที่สำมำรถติดตอ่ได ้

4. ช่ือผูป้ระสำนงำนและรำยละเอียดขอ้มลูที่อยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์เบอรโ์ทรสำร ที่สำมำรถติดตอ่ได ้

5. ข้อมูลรำยละเอียดของคณะ สำขำวิชำที่ เปิดสอน และข้อมูลสถำบันกำรศึกษำ รวมถึง
ประสบกำรณก์ำรจดัอบรมหรอืกำรสอนในดำ้นที่เก่ียวขอ้งกบักำรวำงแผนกำรเงิน (ถำ้มี) 

6. จ ำนวนชั่วโมงอบรมส ำหรบัแตล่ะชดุวิชำ และจ ำนวนผูเ้ขำ้รบักำรอบรมตอ่ชดุวิชำตอ่ชัน้เรยีน 

ข. บุคลากร 

1. วิทยากรผู้บรรยาย 
ขอ้มลูรำยละเอียดของวิทยำกรผูบ้รรยำยแตล่ะท่ำนตำมแบบฟอรม์ ดงันี ้

ช่ือ-นำมสกลุ............................................................................................................................ 
หวัขอ้บรรยำยและชดุวิชำ.......................................................................................................... 
ประวตัิกำรศกึษำ...................................................................................................................... 
คณุวฒุิทำงวิชำกำร................................................................................................................... 
คณุวฒุิวิชำชีพ........................................................................................................................... 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน............................................................................................................ 
ในกรณีที่สถำบนัไม่มีบุคลำกร หรือยงัไม่สำมำรถที่จะระบุวิทยำกรที่จะสอนในหวัขอ้ใดได ้และจะตอ้ง
เชิญวิทยำกรจำกภำยนอก กรุณำระบุเกณฑใ์นกำรคดัเลือกวิทยำกร ทัง้ในส่วนของประวตัิกำรศึกษำ 
คณุวฒุิวิชำชีพ และประสบกำรณก์ำรท ำงำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 

ทัง้นี ้รำยช่ือวิทยำกรผูอ้บรมของแต่ละหวัขอ้ในแต่ละชุดวิชำตอ้งผ่ำนควำมเห็นชอบจำกทำงสมำคมฯ 
ก่อนกำรอบรมครัง้แรก 
2. เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

จ ำนวนเจำ้หนำ้ที่ธุรกำรรวมถึงหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ 

ค. แนวทางการบริหารการฝึกอบรม 

ง. แผนงานและแนวทางการส่งเสริมการอบรม 

จ. ประมาณการจ านวนผู้เข้าอบรมของแต่ละชุดวิชาต่อปี 

ฉ. ผลงานหรือประวตักิารจัดอบรมในอดตี 

ช. รายละเอียดการจัดอบรม 

1. สถำนที่จดัอบรม 

2. เจำ้หนำ้ที่รบัลงทะเบียนและอ ำนวยควำมสะดวกระหวำ่งกำรอบรม 

3. จ ำนวนชั่วโมงอบรมต่อชดุวิชำ และช่วงเวลำอบรม เช่น วนัหยดุสดุสปัดำห ์หรอืหลงัเวลำท ำงำน 


