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ประกาศสมาคมนักวางแผนการเงนิไทย 
ที่ 003/2556  

เร่ือง แก้ไขเกณฑ์การพฒันาคณุวฒุิวชิาชีพอยา่งตอ่เนื่อง  
(Continuing Professional Development - CPD) 

  
สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย โดยมติของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จากการประชมุครัง้ที่ 3/2556 เมื่อวนัท่ี 2 

กนัยายน พ.ศ. 2556 เห็นควรให้แก้ไขเกณฑ์การพฒันาคณุวฒุิวชิาชีพอยา่งตอ่เนื่อง (Continuing Professional Development 
- CPD) โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

  

ข้อที่ 1 ให้ยกเลิก 
1) ประกาศสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ฉบับที่ 1/2553 เร่ือง แก้ไขเกณฑ์การพฒันาคุณวุฒิวิชาชีพอย่าง

ตอ่เนื่อง ลงวนัท่ี 6 สงิหาคม 2553 
2) ประกาศสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ฉบับที่ 1/2554 เร่ือง แก้ไขเกณฑ์การพฒันาคุณวุฒิวิชาชีพอย่าง

ตอ่เนื่อง ลงวนัท่ี 16 สงิหาคม 2554 
 

ข้อที่ 2  ให้ถอืปฏิบัติตามประกาศนี ้
1) เกณฑ์การพัฒนาคุณวุฒวิิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  

 นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีหน้าที่ต้องพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ประกอบการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพและสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผน
การเงิน CFP® และเคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน AFPTTM  

 ต้องมีจ านวนชัว่โมง CPD ไมน้่อยกวา่ 30 ชัว่โมงตอ่ 2 ปี หรือตามสดัสว่นของจ านวนชัว่โมง CPD ที่ก าหนด
ส าหรับผู้ขึน้ทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพรายใหม่  

 ต้องมีจ านวนชัว่โมง CPD ที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงินและ/หรือหลกัปฏิบตัิการวางแผนการเงิน อยา่งน้อย 2 ชัว่โมง  

 จ านวนชัว่โมง CPD ณ สิน้รอบการรายงานชัว่โมง CPD ที่เกิน 30 ชัว่โมงต่อ 2 ปี ไม่สามารถยกยอดไปใช้
ส าหรับการรายงานชัว่โมง CPD ในการตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพรอบถดัไปได้ 

 

2) องค์ความรู้ที่สามารถนับเป็นชั่วโมง CPD 

การพฒันาคณุวฒุิวชิาชีพอยา่งตอ่เนื่องจะต้องมาจากกิจกรรมที่ครอบคลมุองค์ความรู้ด้านใดด้านหนึง่
ดงัตอ่ไปนี ้
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 ด้านพืน้ฐานการวางแผนการเงิน   
 ด้านการวางแผนการลงทนุ   
 ด้านการวางแผนการประกนัภยั   
 ด้านการวางแผนภาษีและมรดก   
 ด้านการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ  

 

3) กิจกรรมที่สามารถนับเป็นชั่วโมง CPD  

 เข้าอบรมหรือสมัมนาที่จัดโดยสถาบนัหรือองค์กรที่สมาคมฯ ให้ความเห็นชอบ สามารถนบัตามจ านวน
ชัว่โมงจริง โดยต้องมีระยะเวลาการอบรมหรือสมัมนา อยา่งน้อย 1 ชัว่โมง 

 สอบผา่นคณุวฒุิวิชาชีพ หรือใบอนญุาต สามารถนบัได้เฉพาะในปีที่สอบผา่นเทา่นัน้  
- คณุวฒุิวิชาชีพ CFA นบัได้ระดบัละ 15 ชัว่โมง 
- คณุวฒุิวิชาชีพ CISA นบัได้ชุดวิชาละ 3 ชัว่โมงหรือระดบัละ 15 ชัว่โมง ถ้าสอบผ่านทัง้ระดบัในครัง้

เดียวกนั  
- ใบอนญุาตผู้ติดตอ่ผู้ลงทนุด้านหลกัทรัพย์ สามารถนบัได้ 3 ชัว่โมง 
- ใบอนญุาตผู้ติดตอ่ผู้ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า สามารถนบัได้ 3 ชัว่โมง 
- ใบอนญุาตตวัแทน/นายหน้าประกนัชีวิต สามารถนบัได้ 3 ชัว่โมง 

 ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโท หรือ ในระดบัท่ีสงูขึน้ สามารถนบัตามจ านวนชัว่โมงที่ศกึษาจริง โดยพิจารณา
เป็นรายวิชา  

 เป็นวิทยากร ผู้บรรยายให้กบัสถาบนัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา สถาบนั องค์กร สามารถนบัได้ 2 เท่าของ
จ านวนชัว่โมงบรรยายจริง และนบัได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนชัว่โมง CPD ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทัง้นี ้การ
บรรยายซ า้หวัข้อเดิมในครัง้ตอ่ไป ไมส่ามารถนบัเป็นชัว่โมง CPD ในรอบการรายงานในครัง้ปัจจบุนัได้  

 เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือ คณะท างานของสถาบนั หรือองค์กรที่สมาคมฯ ให้ความเห็นชอบ หรือ
องค์กรธุรกิจ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ หลกัทรัพย์ หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ หรือประกนัชีวิต สามารถนบัได้ 6 
ชัว่โมงตอ่คณะตอ่ปี โดยต้องเป็นกรรมการ อนกุรรมการ หรือ คณะท างานไมน้่อยกวา่ 3 เดือน และนบัได้ไม่
เกินกึ่งหนึง่ของจ านวนชัว่โมง CPD ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 เขียนบทความลงหนงัสือพิมพ์ หรือนิตยสาร สามารถนบัได้ 1 ชัว่โมงต่อ 1,000 ตวัอกัษร และนบัได้ไม่เกิน
กึ่งหนึง่ของจ านวนชัว่โมง CPD ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 เขียนหนงัสอื งานวิจยั หรือบทความทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ สามารถนบัได้ 15 ชัว่โมงตอ่ผลงาน และ
นบัได้ไมเ่กินกึ่งหนึง่ของจ านวนชัว่โมง CPD ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 พฒันาหรือตรวจทานข้อสอบหลกัสตูรวางแผนการเงิน สามารถนบัได้ตามจ านวนชัว่โมงจริง ตามเง่ือนไข
ดงันี ้ 
- การพฒันาข้อสอบ นบัได้ 30 นาที/ ข้อ  
- การตรวจทานข้อสอบ นบัได้ 15 นาที/ ข้อ 
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 เป็นกองบรรณาธิการซึ่งท าหน้าที่ในการวางหรือก าหนดโครงสร้างเนือ้หาและตรวจทานเนือ้หาวารสาร
สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย สามารถนบัได้ 5 ชัว่โมงตอ่รอบการตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพ 

 เป็นคณะที่ปรึกษา ซึ่งท าหน้าที่ให้ความเห็น และตรวจทานเนือ้หาวารสารสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
สามารถนบัได้ 5 ชัว่โมงตอ่รอบการตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพ 

 กิจกรรมอื่น ตามเง่ือนไขที่สมาคมฯ ก าหนด 
 

4) รายชื่อหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณวุฒวิิชาชีพอย่างต่อเน่ืองที่สมาคมฯ ให้ความเห็นชอบ 

 การวางแผนการเงิน ได้แก่ สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
 การลงทนุ ได้แก่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมวิเคราะห์การ

ลงทนุ สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ  สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์  
 ธนาคารพาณิชย์ ได้แก่  สมาคมธนาคารไทย 
 ประกนัชีวิต ได้แก่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  สมาคมประกนั

ชีวิตไทย  สมาคมนายหน้าประกนัภยั  สมาคมตวัแทนประกนัชีวิต  สถาบนัประกนัภยัไทย 
 อื่นๆ ได้แก่ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนส ารองเลีย้งชีพไทย   ส านักงานประกันสงัคม  

สถาบนัอุดมศึกษาที่ส านกังาน ก.พ. ให้การรับรอง  องค์กรและ/หรือสถาบันอื่นๆ ที่สมาคมฯ ให้ความ
เห็นชอบ 

ในกรณีของการจดักิจกรรมการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่องเป็นการภายใน (in-house) โดยองค์กรธุรกิจ
ที่ประกอบด้วย  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน หรือบริษัทประกันชีวิต 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาคมฯ เป็นรายกรณี 

 

5) การรายงานชั่วโมง CPD และหลักฐานยนืยนั 

นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ต้องยื่นแบบฟอร์มรายงานจ านวนชั่วโมงการพฒันา
คณุวฒุิวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง พร้อมแบบฟอร์มการตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพ ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม ของปีที่ครบ
ก าหนดต่ออายุ โดยต้องเก็บหลกัฐานการเข้าร่วมกิจกรรม CPD ไว้อย่างน้อย 3 ปีภายหลงัจากการรายงาน
ข้อมูล CPD เนื่องจากสมาคมฯ อาจท าการเรียกตรวจสอบข้อมูลยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่ระบุใน
แบบฟอร์มรายงานจ านวนชัว่โมงการพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่องและขอหลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วม
กิจกรรมการ CPD  

 

6) การตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาคุณวุฒวิชิาชีพอย่างต่อเน่ือง 
 สมาคมฯ จะแจ้งให้นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ทราบว่าสมาคมฯ จะด าเนินการ

ตรวจสอบข้อมลู CPD และอาจขอให้สง่หลกัฐานยืนยนั 
 หากสมาคมฯ พิจารณาว่ากิจกรรมใด ไม่สามารถนบัเป็นชั่วโมง CPD ได้ สมาคมฯ จะแจ้งให้นกัวางแผน

การเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ด าเนินการสะสมชัว่โมง CPD 
เพิ่มเติมในสว่นท่ียงัขาดให้ครบภายใน 90 วนันบัจากวนัแจ้งเตือน พร้อมทัง้สง่แบบฟอร์มการรายงานข้อมลู
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การพฒันาคณุวฒุิวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่องเพิ่มเติมและหลกัฐานยืนยนั ทัง้นี ้ในช่วงระยะดงักลา่ว สมาคมฯ ถือ
วา่นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ยงัคงด ารงสถานะนกัวางแผนการเงิน CFP และที่
ปรึกษาการเงิน AFPT และมีสิทธ์ิใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และ
เคร่ืองหมายรับรองคณุวฒุิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT ตามปกติ 

 หากนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ไมแ่ก้ไขกิจกรรมและจ านวนชัว่โมง CPD ในเวลา
ที่ก าหนด สมาคมฯ จะส่งหนงัสือถึงท่านเพื่อแจ้งว่าคณุวุฒิวิชาชีพหมดอายุ และไม่มีสิทธ์ิใช้เคร่ืองหมาย
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเคร่ืองหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน 
AFPT และเผยแพร่รายช่ือของบคุคลดงักลา่วในรายช่ือนกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT 
ที่อยูร่ะหวา่งการยื่นขอตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ หากนกัวางแผนการเงิน CFP และที่
ปรึกษาการเงิน AFPT ต้องการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพใหม่ จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิ
วิชาชีพใหมภ่ายหลงัครบก าหนดตอ่อายคุณุวฒุิวิชาชีพ (Reinstatement)  

 
ประกาศนีใ้ห้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 

 
 

 

 (นายธีระ ภูต่ระกลู) 

 นายกสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 

 


