
ภาพรวมหลักสูตร Certified Investment                  
and Securities Analyst (CISA)
โดย ฝ่ายพัฒนาความรูผู้้ประกอบวชิาชพี
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1 รู้จักกับหลักสูตร CISA ใหม่

2 โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร และการทดสอบ CISA ใหม่
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1 รู้จักกับหลักสูตร CISA ใหม่
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ความส าคัญของหลักสูตร CISA 
หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) เป็นหลักสูตรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างและพัฒนานักวิเคราะห์การเงิน
และการลงทุนให้มีศักยภาพ และมีจ านวนท่ีเพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรม ซึ่งบริหารจัดการหลักสูตรโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

หลักสูตร CISA อยู่คู่กับตลาดทุนไทย มากกว่า 15 ปี 
มีผู้ได้รับความรู้ตามหลักสูตร มากกว่า 7,500 คน 
และมีผู้ได้รับคุณวุฒิ CISA มากกว่า 2,700 คน

• เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์ และบริหารการลงทุนท้ังในเชิงกว้างและเชิงลึก 
• ผู้ผ่านหลักสูตร สามารถประเมินค่าสินทรัพย์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน ประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน               

รวมท้ังเปรียบเทียบการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
• เป็นหลักสูตรมาตรฐานความรู้ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุนที่ได้รับการยอมรับ

ในตลาดทุนและส านักงาน ก.ล.ต. 
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ที่มาและเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร CISA สู่ New Professional Certificate

SET จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหาวิชาตา่งๆ ในหลกัสูตร CISA ใหม ่
โดยมกีารรบัฟงัความเห็นและขอ้เสนอแนะทัง้จากตวัแทนของผูป้ระกอบวิชาชพีและผูท้รงคณุวุฒิ 

ตลาดทุนมีการพัฒนาไปอย่างต่อเน่ือง เน้ือหาของต ารา CISA จ าเป็นต้องท าการปรับปรุงเพื่อให้ สอดคล้องกับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง                     
ของตลาดทุน ในปัจจุบัน 

ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนมีความต้องการนักวิเคราะห์การเงินและการลงทุนที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น หลักสูตร CISA จึงควรพัฒนาเนื้อหา                   
ให้มีองค์ความรู้ที่ สอดคล้องกับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งในธุรกิจตัวกลางและบริษัทจดทะเบียน

ร่วมส่งเสริมการศึกษาด้านการเงินการลงทุนในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยสนับสนุนให้สอดแทรกเน้ือหาเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร
เพ่ือช่วยเตรียมความพร้อมบุคลากรรุ่นใหม่ ให้มีมาตรฐานความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ พร้อมต่อการท างานด้าน
การวิเคราะห์การเงินและการลงทุน

• Securities Analyst 
• Fund Manager

• Investment Portfolio Manager
• Corporate Financial Professionals (CFO, IR)

• Credit Analyst
• Others
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CISA ปัจจุบัน vs. CISA ใหม่

สามารถข้ึนทะเบยีนเปน็
นักวิเคราะห์การลงทนุ

ด้านสัญญาฯ
สามารถข้ึนทะเบยีนเปน็
ผู้จัดการกองทุน

2,377 คน 285 คน

โครงสร้างหลักสูตร CISA ปัจจุบัน

AISA CISA

สามารถข้ึนทะเบยีนเปน็
นักวิเคราะห์การลงทนุ

ด้านตลาดทุน

สามารถข้ึนทะเบยีนเปน็
ผู้จัดการกองทุน

โครงสร้างหลักสูตร CISA ใหม่

สอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม สอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ข้อมูล ณ ส้ินเดือน ก.ย. 2564

สามารถข้ึนทะเบยีนเปน็
นักวิเคราะห์การลงทนุ
ด้านหลักทรัพย์

119 คน

โครงการ “New Breed Capital Market Financial Professionals”
จะครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตร CISA ระดับ Foundation (AISA)
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สรุปภาพรวมการปรับหลักสูตร CISA ใหม่
เพิ่มเติมเนื้อหา 
เพื่อให้ตอบโจทย์พัฒนาการของตลาดทุน
▪ หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน
▪ การวิเคราะห์การลงทุนโดยค านึงถึงความย่ังยืน
▪ Venture Capital

รูปแบบการวัดผล 
ปรับเปลี่ยนไปใช้การวัดความรู้แบบ Comprehensive 
ซึ่งมีเกณฑ์การผ่านท่ี 70% ของคะแนนรวมของทุก Module 
จากที่เดิม เป็นการวัดผลในลักษณะ Module-based 

ปรับปรุงเนื้อหา 
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมปจัจุบันมากขึ้น
▪ การวิเคราะห์งบการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีปัจจุบัน
▪ การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ ให้มีความครอบคลุมทั้งกระบวนการ
▪ จัดกลุ่มโครงสร้างเนื้อหา เพื่อให้เกิดความกระชับและชัดเจน

ในการน าไปประยุกต์ใช้

ระดับขั้นในการวัดผล
มีระดับขั้นในการวัดผลลดลงเหลือเพียง 2 ระดับ คือ
Foundation และ Advanced จึงช่วยลดระยะเวลาการทดสอบ
เพื่อให้สอบผ่านคุณวุฒิในระดับสูงสุด สามารถท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 16 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป)

การใช้ คุณวุฒิ CISA ใหม่ ส าหรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชพี
ผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ใหม่ และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่ก าหนด สามารถขึ้นทะเบียนกบัส านักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. เลขที่ ทลธ. 15/2564

* ทดสอบเพิ่มเติมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเป็นผู้จัดการกองทุน

*

88
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เส้นทางผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน

9Copyright 2022, The Stock Exchange of Thailand



หลักสูตร CISA โฉมใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=HxemEz2EXKw
https://www.youtube.com/watch?v=HxemEz2EXKw
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2 โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร และการทดสอบ CISA ใหม่
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ภาพรวมหลักสูตร CISA ใหม่

• Ethics & professional standards  

• Principles of investment  -
• Financial statements analysis  

• Corporate finance  

• Equity investment analysis  -
• Fixed income investment analysis  

• Derivative investment analysis  

• Mutual fund investment  -
• Alternative investment analysis - 

• Portfolio management  

Professional 
Practices 

Investment
Analysis

Product Analysis 
and 

Portfolio 
Management

Foundation
(AISA)

Advanced
(CISA)

ผู้เข้าร่วมโครงการ “New Breed Capital Market Financial Professionals” จะได้รับการอบรมด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน                                         
และการทดสอบตามเนื้อหาหลักสูตร CISA ระดับ Foundation เพ่ือรับคุณวุฒิ AISA
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ภาพรวมหลักสูตร CISA ใหม่ ระดับ Foundation (AISA) 
Body of Knowledge : Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)

Part 1
Professional Practices 

 นักวิเคราะห์การลงทุนก็เหมือนผู้ประกอบวชิาชีพมาตรฐานกลุ่มอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องประพฤติตนอย่างมจีริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อแสดงความเป็นมืออาชีพเพื่อให้เปน็ทีย่อมรับและเกิดความนา่เชื่อถือจากผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปองค์ประกอบส าคัญของความรู้ได้ดังนี้

• มาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบตัิวิชาชีพดา้นการวิเคราะห์การลงทุน (Ethics and professionals standards)
• มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการด าเนนิงานการลงทนุ (Global investment performance standards)
• เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน (Related rules, regulations and professional practices)

Part 2
Investment Analysis

 นักวิเคราะห์การลงทุนต้องมคีวามรูค้วามสามารถเก่ียวกับแนวคิดพื้นฐานด้านการลงทนุ ซึ่งประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยง 
คณิตศาสตร์การเงินและการลงทุนขั้นพืน้ฐาน การเงินธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลฐานะการเงิน และผลประกอบการของธุรกิจ ซึ่งสรุปองค์ประกอบส าคัญของ
ความรู้ได้ดังนี้

• หลักการลงทุน (Principles of investment)
• การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial statements analysis)
• พื้นฐานการเงินธุรกิจ (Foundation of corporate finance)

Part 3
Product Analysis and 
Portfolio Management

 นักวิเคราะห์การลงทุนจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์ และก าหนดกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ลงทนุชนิดตา่งๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ ตราสารทุน 
ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ กองทุนรวม รวมทั้งการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทนุ ซึ่งสรุปองค์ประกอบส าคัญของความรู้ได้ดังนี้

• การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทนุ (Equity investment analysis)
• การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed income investment analysis)
• การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative investment analysis)
• การลงทุนในกองทุนรวม (Mutual fund investment)
• การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน (Portfolio management)
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ภาพรวมหลักสูตร CISA ใหม่ ระดับ Advanced (CISA)
Body of Knowledge : Certified Investment and Securities Analysis (CISA) 

Part 1
Professional Practices 

 นักวิเคราะห์การลงทุนต้องมคีวามรูค้วามสามารถในการประยุกต์ใช้หลักจรรยาบรรณและมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ 
นอกจากนี้ ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงหลักเกณฑ์เก่ียวกับบริษัทจดทะเบยีน                 
ซึ่งสรุปองค์ประกอบส าคัญของความรู้ได้ดังนี้

• การประยุกต์ใช้มาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบัตวิิชาชีพดา้นการวิเคราะห์การลงทนุ (Ethics and professionals standards : Applications)
• การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้านการวัดผลการด าเนนิงานการลงทนุ (Global investment performance standards : Applications)
• การประยุกต์ใช้เกณฑ์และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทนุ (Related rules, regulations and professional practices : Applications)

Part 2
Investment Analysis

 นักวิเคราะห์การลงทุนต้องมคีวามรูค้วามสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลฐานะการเงินและผลประกอบการของธุรกิจ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงสามารถ
วิเคราะห์บริษัทไดอ้ย่างมืออาชีพโดยประยุกต์ใช้ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการเงินธุรกิจ
ซึ่งสรุปองค์ประกอบส าคัญของความรู้ได้ดังนี้

• การวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง (Advanced financial statements analysis)
• การเงินธุรกิจขั้นสูง (Advanced corporate finance)

Part 3
Product Analysis and 
Portfolio Management

 นักวิเคราะห์การลงทุนจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์การลงทนุเชิงลึกและสามารถก าหนดกลยุทธ์ในการลงทนุที่มคีวามซับซ้อนมากขึ้น ใน
สินทรัพย์ลงทุนชนดิตา่งๆ ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และการลงทุนในทางเลือกอ่ืน รวมทั้งมีความรูค้วามสามารถในการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
ลงทุนขั้นสูง ซึ่งสรุปองค์ประกอบส าคัญของความรู้ได้ดังนี้

• การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ขั้นสูง (Advanced fixed income investment analysis)
• การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ขั้นสูง (Advanced derivative investment analysis)
• การวิเคราะห์การลงทุนในทางเลือกอ่ืน (Alternative investment analysis)
• การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนขั้นสูง (Advanced portfolio management)
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ต าราหลักสูตร CISA ใหม่

ระดับ Foundation (AISA) (9 วิชา 11 เล่ม) ระดับ Advanced (CISA) (7 วิชา)

1. Ethics & Professional Standards
2. Financial Statement Analysis
3. Corporate Finance
4. Fixed Income Investment Analysis
5. Derivative Investment Analysis
6. Alternative Investment Analysis
7. Portfolio Management

e-BookBook
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• Computer-based
• Comprehensiveรูปแบบการทดสอบ

• ทุกไตรมาส

ระดับ Foundation (AISA) ระดับ Advanced (CISA)

รอบการทดสอบ

การใช้คุณวุฒิ*

• Computer-based
• Comprehensive

• ทุก 6 เดือน

• AISA • CISA

• 180 ข้อ (multiple choice)จ านวนข้อสอบ • 100 ข้อ (multiple choice แบบ single และ item set) 

ภาพรวมโครงสร้าง รูปแบบ และรอบการทดสอบ CISA ใหม่

* ขึ้นทะเบียนเพือ่ขอใช้คุณวุฒิกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

• 70% ของคะแนนรวม และ 70% ของกลุ่มวิชาท่ี 1 
จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การผ่านการทดสอบ • 70% ของคะแนนรวม และ 70% ของกลุ่มวิชาท่ี 1

จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
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อัตราค่าธรรมเนยีมการสอบหลักสูตร CISA ใหม่

13,000 บาท 

7,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมสอบ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมสอบ ช่วงสถานการณ์ COVID-19 (ช่วงปี 2564 – 2565) ระดับ Foundation = 5,000 บาท / ระดับ Advanced = 10,000 บาท

ผู้เข้าร่วมโครงการ “New Breed Capital Market Financial Professionals” จะได้รับทุนสอบ CISA ระดับ Foundation (AISA) 
จ านวน 2 คร้ัง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 




