FAQ

AISA – the Expansion Track

Q & A : คุณวุฒิ AISA
ลำดับ

คำถำม

คำตอบ

1

AISA ต่างกับ CISA อย่างไร

2

ถ้าได้ AISA แล้วจะต่อยอดไป CISA ได้ยังไงบ้างคะ

3

สายงานที่สามารถใช้คุณวุฒิ AISA เพื่อเป็นใบเบิกทางในการ
เข้าทางาน จะเป็นสายงานประเภทไหนบ้างครับ

4

AISA เทียบเท่ากับ CFA ระดับ 2 หรือเปล่าค่ะ

5

อยากทราบเี่ยยวกับการปรับจาก CISA 1 หรือ 2 หลักสูตรเดิม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการจัด Migration Program ซึ่งจะเป็นการอบรมและทดสอบเนื้อหาเฉพาะส่วนที่เป็น Gap Knowledge สาหรับผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ระดับ 1 หรือ ระดับ 2
ให้เป็น AISA / CISA หลักสูตรใหม่ ว่าสามารถทาได้หรือไม่ (หลักสูตรเดิม) และต้องการปรับให้เป็น AISA / CISA (หลักสูตรใหม่) โดยมีแผนการดาเนินโครงการดังนี้
และมีแนวทางอย่างไรหรือครับ
- Migration Program for AISA สาหรับผู้ที่สอบผ่าน CISA ระดับ 1 (หลักสูตรเดิม) เพื่อรับคุณวุฒิ AISA ซึ่งมีแผนการจัดอบรมในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 เป็นต้นไป
- Migration Program for CISA สาหรับผู้ที่สอบผ่าน CISA 2 (หลักสูตรเดิม) เพื่อรับคุณวุฒิ CISA (หลักสูตรใหม่) ซึ่งมีแผนจัดอบรมในช่วง ไตรมาส 4/2565 หรือ ไตรมาส 1/2566 เป็นต้นไป

6

ขอสอบถามเี่ยยวกับการใช้คุณวุฒิ AISA ในการขึ้นทะเบียน
นักวิเคราะห์ ต้องมีประสบการณ์ทางานที่เี่ยยวข้องในด้านใด

ตามตารางคุณสมบัติของบุคลากรธุรกิจตลาดทุน แนบท้ายประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. เลขที่ ทลธ. 15/2564 ระบุนิยามของคาว่าประสบการณ์ไว้ดังนี้ "ประสบการณ์ทางานที่เี่ยยวข้อง
หมายถึง ประสบการณ์ทางานที่เี่ยยวข้องกับหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือสัญญาซื้อขายล่วงห้าาประเภทใดปรเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติห้าาที่เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน
เช่น การวิเคราะห์ (รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค) การลงทุน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น"
อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นใจและประโยชน์สุงสุดต่อท่านเอง ท่านควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงกับสานักงาน ก.ล.ต.

7

อยากสอบถามประสบการณ์ที่เี่ยยวข้อง ที่สามารถใช้ AISA
หลังชื่อบนนามบัตรได้ครับ ว่ามีประสบการณ์การทางาน
ลักษณะใดบ้าง

ผู้ทดสอบผ่านหลักสูตร CISA ระดับ Foundation (คุณวุฒิ AISA) และ ระดับ Advanced (คุณวุฒิ CISA) สามารถขึ้นทะเบียนเพื่อขอใช้คุณวุฒิ AISA หรือ CISA สาหรับใช้ต่อท้ายชื่อได้กับสมาคม
นักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก IAA อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเพื่อขอใช้คุณวุฒิดังกล่าวใหม่ หาก IAA มีการปรับปรุงเกณฑ์และคุณสมบัติดังกล่าวเสร็จสิ้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ทดสอบผ่านทุกท่าน อีกครั้ง

ภายใต้หลักสูตร CISA ใหม่ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาขึ้น AISA (Accredited Investment and Securities Analyst) เป็นคุณวุฒิที่จะได้รับเมื่อสอบผ่านหลักสูตร CISA ในระดับ Foundation
ส่วน CISA (Certified Investment and Securities Analyst) เป็นคุณวุฒิที่จะได้รับเมื่อสอบผ่านหลักสูตร CISA ในระดับ Advanced โดยการขอใช้คุณวุฒิดังกล่าวจะต้องขึ้นทะเบียนเพื่อขอใช้
คุณวุฒิกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ก่อน
หลังจากสอบผ่าน CISA ระดับ Foundation (คุณวุฒิ AISA) แล้ว หากต้องการต่อยอดไปสู่ CISA ระดับ Advanced (คุณวุฒิ CISA) สามารถเรียนรู้เนื้อหาผ่านตาราหลักสูตร CISA ระดับ
Advanced ได้ด้วยตนเอง เมื่อศึกษาและทาความเข้าใจเนื้อหาได้ครบถ้วนแล้ว สามารถสมัครเพื่อเข้าทดสอบหลักสูตร CISA ระดับ Advanced ได้ตามรอบการทดสอบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
ซึ่งจะเปิดให้มีการทดสอบปีละ 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.set.or.th/set/professional/html.do?name=newcisa_exam_date&innerMenuId=147
บุคลากรที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้คุณวุฒิ AISA เพื่อเป็นใบเบิกทางในการเข้าทางาน คือ บุคลากรด้านการวิเคราะห์การเงินและการลงทุน หรือผู้ปฎิบัติห้าาที่ที่เี่ยยวข้อง ั้งในสถาบันการเงิน
และบริษัทจดทะเบียน ตัวอย่างเช่น
- สายวิชาชีพในสถาบันการเงิน ได้แก่ Investment Analyst, Fund Manger, Investment Banker, Credit Risk Analyst เป็นต้น
- สายอาชีพในบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ Corporate Financial Analyst, Investment Manager Business Development, Investor Relation เป็นต้น
ในด้านการนาไปใช้เพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาต จะเทียบเท่ากัน กล่าวคือ ผู้ที่สอบผ่านหลักสูตร CISA ระดับ Foundation (คุณวุฒิ AISA) สามารถใช้ผลสอบผ่านประกอบการขึ้นทะเบียนเป็น
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงห้าา หรือ ผู้จัดการกองทุน ได้เช่นเดียวกับผู้สอบผ่าน CFA ระดับ 2

Q & A : e-Learning
ลำดับ

คำถำม

1

จะเข้าเรียน e-Learning ได้ที่ช่องทางใดบ้าง

2

การเรียน e-Learning สามารถเรียนรู้ได้ในเวลาใดบ้าง และเรียนนรู้
ได้ถึงเมื่อไหร่
เมื่อเรียน e-learning จบแต่ละหัวข้อ หรือจบแต่ละวิชาแล้ว สามารถ
เข้ามาเรียนทบทวนย้อนหลังได้หรือไม่
เอกสารที่ดาวน์โหลดในระบบ e-Learning กับ e-book คือเอกสาร
อันเดียวกันหรือไม่
ในระบบ e-Learning สามารถทาแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้โดย
ไม่ต้องเรียนได้หรือไม่
เมื่อเรียน e-Learning ในวิชานั้น ๆ จบแล้วต้องทาแบบทดสอบวัด
ความรู้ทันทีเลยหรือไม่ หรือสามารถกลับมาทาย้อนหลังได้

3
4
5

6
7

ถ้าเรียน e-Learning ผ่านแล้ว แต่ทาแบบทดสอบวัดความรู้ไม่ผ่าน
ั้ง 5 ครั้ง จะมีผลอย่างไร

8

ในแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ของ e-Learning หากทาข้อสอบไม่ผ่าน
ในรอบที่ 1 ข้อสอบในรอบต่อไปจะเป็นข้อสอบชุดเดิมหรือไม่
แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้หลังเรียน e-Learning ในแต่ละวิชา
มีี่ยข้อ
กรณีพบปัญหาการใช้งาน e-Learning สามารถติดต่อโครงการฯ
ได้ที่ช่องทางใด

9
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คำตอบ
ผู้รับทุนสามารถเข้าเรียนรู้ e-Learning ได้ที่เว็บไซต์ https://elearning.set.or.th/SETStudent โดยใช้ Username และ Password ตามที่
โครงการฯ ได้นาส่งให้ (สามารถเรียนรู้ได้ทุกอุปกรณ์)
ผู้รับทุนสามารถเข้าเรียนรู้ใน e-Learning ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิ.ย. 2566
ผู้รับทุนสามารถเข้ามาเรียนทบทวนความรู้แต่ละวิชา หรือแต่ละหัวข้อได้ตลอดเวลาภายในระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ
เอกสารในระบบ e-Learning กับ e-book มีความแตกต่างกัน โดยเอกสารในระบบ e-Learning จะเ้านเนื้อหาสาคัญที่นามาสอนใน e-Learning
ส่วน e-book จะเป็นเนื้อหาของหลักสูตร AISA ั้งหมด ซึ่งจะละเอียดกว่า
ผู้รับทุนจะต้องเรียนรู้เนื้อหาครบถ้วนทุกหัวข้อในวิชานั้น ๆ จึงจะสามารถทาแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ได้

เมื่อเรียนรู้เนื้อหาครบถ้วนทุกหัวข้อในวิชานั้น ๆ แล้ว ผู้รับทุนสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะทาแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ทันที หรือค่อยกลับมาทา
ย้อนหลังได้ โดยระบบจะทาการบันทึกเวลา หรือจานวนครั้งในการทาแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ ก็ต่อเมื่อมีการคลิกเริ่มทาข้อสอบแล้วเท่านั้น
(ระยะเวลาในการทาแบบทดสอบ ขึ้นกับปริมาณเนื้อหาและจานวนข้อสอบ เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในเงื่อนไขของแต่ละวิชาซึ่งไม่เท่ากัน)
กรณีเรียน e-Learning ผ่าน แต่ทาแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ไม่ผ่านั้ง 5 ครั้ง จะมีผลทาให้ไม่ได้รับประกาศนียบัตรในวิชานั้น เนื่องจาก
เกณฑ์การวัดผลการผ่านหลักสูตรในแต่ละวิชา ผู้รับทุนจะต้องเรียนรู้เนื้อหาหลักสูตร และผ่านการทาแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้
แต่ผู้รับทุนยังสามารถเข้ามาเรียนทบทวนความรู้ในวิชานั้น ๆ ได้ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการฯ
ข้อสอบในแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้หลังเรียน e-Learning ในแต่ละรอบ จะเป็นข้อสอบแบบสุ่ม จึงเป็นไปได้ว่าจะเจอข้อสอบเดิมและข้อสอบ
ใหม่ ก็ได้
ข้อสอบเพื่อวัดความรู้หลังเรียน e-Learning ในแต่ละวิชาจะมีจานวนข้อที่แตกต่างกันตามน้าหนักของเนื้อหา โดยจะมีประมาณ 10-25 ข้อ
ต่อวิชา
ท่านสามารถติดต่อกับโครงการได้ 2 ช่องทาง
1. e-mail : AISAScholarship@set.or.th
2. Line โครงการฯ ID : @364yarlx หรือคลิกลิงค์ https://lin.ee/9at32Wj

Q & A : e-book
ลำดับ
1

คำถำม
ทาอย่างไรจึงจะได้รับ AISA e-book

คำตอบ
เงื่อนไขการรับ AISA e-book คือ
1. ผู้รับทุนจะต้องเรียนรู้เนื้อหา AISA e-Learning และผ่านการทาแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้อย่าง้าอย 2 วิชาภายใน
31 ธ.ค. 2565
2. จะต้องแจ้งความประสงค์รับ AISA e-book ผ่าน https://www.surveymonkey.com/r/2CVJQYH ภายใน 31 ธ.ค. 2565
เท่านั้น
เมื่อโครงการฯ ได้รับข้อมูลการแจ้งความประสงค์รับ e-book แล้วจะทาการตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลถูกต้องตามเงื่อนไขที่
กาหนด โครงการฯ จะนาส่ง Code AISA e-book จานวน 10 Codes (9 วิชา) ให้กับผู้รับทุนผ่านทางอีเมล โดย :
- ผู้รับทุนที่แจ้งความประสงค์ระหว่างวันที่ 1-15 ท่านจะได้รับการตอบกลับภายในวันที่ 25 ของเดือนที่แจ้ง
- ผู้รับทุนที่แจ้งความประสงค์ระหว่างวันที่ 16-31 ท่านจะได้รับการตอบกลับภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
(ส่งจาก e-mail : aisascholarship@set.or.th)
ผู้รับทุนสามารถอ่าน AISA e-book ผ่านแอปพลิเคชัน meb ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566

2

เมื่อแจ้งความประสงค์รับ AISA e-book แล้ว โครงการฯ
จะจัดส่งเมื่อไหร่ และจัดส่งอย่างไร

3

AISA e-book ที่ได้รับมีกาหนดอายุการใช้งานหรือไม่

4

AISA e-book กับ หนังสือ AISA มีเนื้อหาเหมือน หรือแตกต่าง AISA e-book กับหนังสือ AISA มีเนื้อหาเหมือนกันทุกประการ
กันอย่างไร
AISA e-book มีแบบฝึกหัดให้ทดลองทาหรือไม่
AISA e-book และหนังสือ AISA มีเฉพาะเนื้อหาเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถทาแบบฝึกหัดได้ในระบบ
e-Learning ในตอนท้ายของการอบรมในแต่ละวิชา นอกจากนี้ ในหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ
(Live Training) ซึ่งจะเป็นการสรุปสาระสาคัญของเนื้อหาในแต่ละวิชา ก็จะมีแบบฝึกหัดให้กับผู้เข้าอบรมได้ทาเพื่อวัด
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของแต่ละวิชาอีกด้วย ซึ่งจะทาให้เห็นภาพรวมลักษณะของข้อสอบหลักสูตร AISA
หำกเกิดปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้งำน app meb e-book ต้องทำ กรณีพบปัญหำกำรใช้งำน e-book หรือกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน meb โปรดแจ้งข้อมูลที่ support@mebmarket.com
อย่ำงไร หรือต้องแจ้งข้อมูลไปที่ไหน
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Q & A : Certificate of Completion
ลาดับ
1

2

คาถาม
ทาอย่างไรจึงจะได้รับ Certificate of Completion

เมื่อแจ้งความประสงค์รับ Certificate of Completion
แล้ว โครงการฯ จะจัดส่งเมื่อไหร่ และจัดส่งอย่างไร

คาตอบ
เงื่อนไขการรับ Certificate of Completion คือ
1. ผู้รับทุนจะต้องเรียนรู้เนื้อหา AISA e-Learning และผ่านการทาแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ครบ 9 วิชาภายใน ธ.ค. 2565
2. จะต้องแจ้งความประสงค์รับ Certificate of Completion ผ่าน www.set.or.th/aisascholarship ภายใน 31 ธ.ค. 2565 เท่านั้น
เมื่อโครงการฯ ได้รับข้อมูลการแจ้งความประสงค์รับ Certificate of Completion แล้วจะทาการตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูล
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนด โครงการฯ จะนาส่ง email เพื่อแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไป Download Certificate of Completion
โดย :
- ผู้รับทุนที่แจ้งความประสงค์ระหว่างวันที่ 1-15 ท่านจะได้รับการตอบกลับภายในวันที่ 25 ของเดือนที่แจ้ง
- ผู้รับทุนที่แจ้งความประสงค์ระหว่างวันที่ 16-31 ท่านจะได้รับการตอบกลับภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
(ส่งจาก e-mail : aisascholarship@set.or.th)

Q & A : การสอบ AISA
ลำดับ
1
2

คำถำม
หากสนใจที่จะเข้าทดสอบ AISA จะต้องทาอย่างไร

คำตอบ

สาหรับท่านที่ได้รับทุน AISA – the Expansion Track มีความสนใจที่จะสมัครทดสอบ AISA โปรดติดตามตารางการจัดสอบได้ที่
www.set.or.th/professional
เครื่องคิดเลขที่ใช้ในการสอบ สามารถใช้เครื่องคิดเลขยี่ห้ออื่น / รุ่นอื่น ณ ปัจจุบัน เครื่องคิดเลขทางการเงิน ยี่ห้อและรุ่นที่ถูกกาหนดให้ใช้ในการทดสอบหลักสูตร AISA และ CISA ได้ มีดังนี้
ได้หรือไม่ เช่น Casio FC-200v, CASIO FV, Casio 200, Hewlett
- Texas Instruments - TIBA TIBA ll Plus และ TIBA ll Plus (Professional)
packard HP 17bII+
- Hewlett Packard - HP 12 C และ HP 12 C (Platinum)
การอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขรุ่นอื่นๆ จาเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะทางานที่ดูแลมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งมีองค์ประกอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานกากับดูแล และสมาคมวิชาชีพที่เี่ยยวข้อง
หากมีการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานส่วนนี้ ทางโครงการฯ จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับทุนทราบอีกครั้ง

