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1. บทนา
ในโลกธุรกิจในปั จจุบนั กาลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้
ตรวจสอบภายในว่าจะทาอย่างไรเพื่อให้ ตอบสนองต่อความต้ องการขององค์กร เช่น ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญที่ผ้ ตู รวจสอบภายในต้ องมีอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการบริ การให้ ความเชื่อมัน่ และการบริ การ
ให้ คาปรึกษา มาตรฐานสากลการปฏิ บตั ิ งานวิ ชาชี พการตรวจสอบภายใน (มาตรฐาน) กาหนดให้ ผ้ ูตรวจ
สอบภายในพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญด้ านอื่น ๆ ผ่านการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ข้ อกาหนดนีช้ ่วยทาให้ มั่นใจได้ ว่าผู้ตรวจสอบภายในยังคงมีความสามารถในการเติบโตและเป็ นกาลังใน
การขับเคลื่อนวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ยิ่งไปกว่านัน้ ผู้ที่ได้ รับการรับรองวุฒิบตั รหรื อคุณสมบัติทางวิชาชีพจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล
(ต่อจากนี ้ไปจะเรียกว่า “ผู้ถือวุฒิบตั ร”) จะต้ องมีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยเอกสารนี ้จะแสดงถึง
ข้ อกาหนดของการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPE) ตามวุฒิบตั รหรือคุณสมบัติของ IIA และการรายงาน
การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสาหรับผู้ถือวุฒิบตั รที่ต้องการจะรักษาสถานะภาพของวุฒิบตั ร ซึง่ ได้ แก่:
• Certified Internal Auditor ® (CIA®).
• Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®).
• Certified Government Auditing Professional® (CGAP®).
• Certified Financial Services Auditor® (CFSA®).
• Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®).
• Qualification in Internal Audit Leadership® (QIAL®).
จานวนชัว่ โมง CPE ที่กาหนดสาหรับ Certified Professional Environmental Auditor® (CPEA®) และ
Certified Process Safety Auditor® (CPSA®) จะอยู่ภายใต้ นโยบายอีกฉบับและสามารถศึกษาได้ ทาง
ออนไลน์ที่ https://na.theiia.org/certification/beac/Pages/Continued-Professional-Development.aspx

2. ข้ อกาหนดของการรายงานประจาปี
IIA กาหนดให้ ผ้ ูถือวุฒิบัตรต้ องยืนยันชั่วโมงการพัฒนาทางวิชาชีพด้ วยตนเองทุกปี ตามหลักเกณฑ์ของ
เอกสารฉบับนี ้ ข้ อกาหนดของการรายงานประจาปี จะแตกต่างกันไปขึน้ อยู่กับสถานภาพของผู้ถือวุฒิบัตร
คือ สถานภาพปฏิ บัติง าน (practicing) (ยังปฏิบัติงานด้ านการตรวจสอบภายใน หรื อ งานที่เกี่ยวข้ อง)
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สถานภาพ ไม่ ไ ด้ป ฏิ บัติ ง าน (nonpracticing) (ไม่ ไ ด้ ปฏิบัติง านด้ านการตรวจสอบภายใน หรื อ งานที่
เกี่ยวข้ อง) หรื อ สถานภาพ เกษี ยณ (retired) (ไม่ได้ ทางานแล้ ว) สาหรับผู้ที่เกษี ยณจะได้ รับการยกเว้ นไม่
ต้ อ งรายงานตราบเท่ า ที่ ยัง คงสถานภาพเกษี ย ณ ผู้ถื อ วุฒิ บัต รมี ห น้ า ที่ รั บ ผิด ชอบในการแจ้ ง IIA เมื่ อ
เกษี ย ณอายุ โดยการยื่ น แบบแสดงการเปลี่ ย นแปลงสถานภาพผ่ า นระบบ Certification Candidate
Management System (CCMS)
ข้ อกาหนดของการรักษาสถานภาพ Active ของวุฒิบัตรหรื อคุณสมบัติทางวิชาชีพของ IIA สาหรับผู้ถือ
วุฒิบตั ร ทังที
้ ่ ปฏิบตั ิงาน และ ไม่ได้ ปฏิบตั ิงาน มีดงั นี:้
• ได้ รับและยืนยันจานวนชัว่ โมงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี (ข้ อกาหนดจะแตกต่างกัน
ขึ ้นอยู่กบั ประเภทของวุฒิบตั รที่ถืออยู่และสถานภาพการปฏิบตั ิงาน หรื อ ไม่ได้ ปฏิบตั ิงาน)
• ได้ รับและยืนยันจานวนชัว่ โมงการอบรมด้ านจริยธรรมอย่างน้ อย 2 ชัว่ โมงทุกปี
• การยืนยันว่าได้ มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
• การรับรองว่าได้ มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมของ IIA
รายละเอียดของข้ อกาหนดแต่ละเรื่อง รวมทังการยกเว้
้
นจะแสดงอยู่ในหมวดถัดไป

2.1. จานวนชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพอย่ างต่ อเนื่องประจาปี
จานวนชัว่ โมงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องประจาปี จะแตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กบั ประเภทของวุฒิบตั รที่ถือ
อยู่และสถานภาพการปฏิบตั ิงาน หรือ ไม่ได้ ปฏิบตั ิงาน ตามตารางดังต่อไปนี ้
สถานภาพที่
รายงาน

ความหมาย

ปฏิบัติงาน
(Practicing)

ยังปฏิบตั ิงานด้ านการ
ตรวจสอบภายใน หรื อ
งานที่เกี่ยวข้ อง
ไม่ได้ ปฏิบตั ิงานด้ าน
การตรวจสอบภายใน
หรื อ งานที่เกี่ยวข้ อง

ไม่ ได้
ปฏิบัติงาน
(Nonpracticing)

การนาวุฒิบัตรไปใช้

จานวนชั่วโมง
CPE ที่ต้องการ
สาหรับ CIA

จานวนชั่วโมง CPE ที่
ต้ องการ
สาหรับ CCSA,
CGAP,CFSA, CRMA,
QIAL

ใช่

40

20

ใช่

20

10
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สาหรับผู้ที่มีวฒ
ุ ิบตั รมากกว่า 1 ประเภทนัน้ ชัว่ โมง CPE ที่ได้ จากวุฒิบตั ร CCSA, CGAP, CFSA, CRMA,
and QIAL อาจนาไปใช้ เป็ นชัว่ โมง CPE ของ CIA ได้ อีกนัยหนึ่ง ถ้ าผู้ที่มีทงวุ
ั ้ ฒิบตั ร CIA และ CRMA เก็บ
สะสมชัว่ โมงการอบรมที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการให้ ความเชื่อมั่นด้ านการบริ หารความเสี่ยง
จานวน 40 ชัว่ โมงครบถ้ วนแล้ ว สามารถใช้ จานวนชัว่ โมงดังกล่าวเป็ นชัว่ โมง CPE สาหรับทังวุ
้ ฒิบตั ร CIA
และ CRMA
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์ของโปรแกรมการศึกษา การประเมิ นชั่วโมง CPE หลักสูตรที่
ยอมรับได้ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผ้ ถู ือฒ
ุ ิบตั รสามารถเก็บสะสมเป็ นชัว่ โมง CPE จะแสดงอยู่ในหัวข้ อ กิจกรรม
CPE ที่ผ่านการรับรอง (Qualifying CPE Activities)

2.2. การอบรมเรื่องจริยธรรม
คณะกรรมการพิจารณารับรองวุฒิบัตร (The Professional Certification Board : PCB) กาหนดให้ เรื่ อง
จริ ยธรรมเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของชั่วโมง CPE โดยต้ องสะสมชั่วโมงอบรมเกี่ยวกับด้ านจริ ยธรรมเป็ น
จานวนอย่างน้ อย 2 ชัว่ โมงต่อปี ซึ่งจานวนอบรมด้ านจริ ยธรรมนี ้สามารถนาไปรวมเป็ นส่วนหนึ่งของชัว่ โมง
CPE ที่ต้องเก็บสะสมประจาปี ได้ IIA ไม่ได้ กาหนดว่าบุคคลใดจะต้ องได้ รับการฝึ กอบรมนี ้ อย่างไรก็ตาม
การฝึ กอบรมจะต้ องเกิดขึ ้นเป็ นประจาทุกปี ภายในระยะเวลาที่รายงาน เพื่อให้ มีความยืดหยุ่นในการปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์นี ้ หลักสูตรที่ ส อดคล้ องกับข้ อกาหนดของ CPE สามารถครอบคลุมเรื่ องที่หลากหลาย
ภายใต้ แนวคิดด้ านจริ ยธรรม เช่น ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ความโปร่ งใส หรื อความเป็ นผู้นาทาง
จริ ย ธรรม คณะกรรมการจรรยาบรรณวิ ช าชี พ และความรั บ ผิ ด ชอบ (The Professional Ethics and
Responsibility Committee) และ PCB ได้ ร่ ว มกั น แนะน าแนวทางเกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อและหลัก สู ต ร โดย
หลัก สูต รที่ ย อมรั บ ได้ อ าจอยู่น อกเหนื อ จากรายละเอี ย ดด้ า นล่า งได้ ต ราบใดที่ หัว ข้ อ ดัง กล่า วมี ค วาม
เกี่ยวข้ องกับประมวลจริยธรรมของ IIA (Code of Ethics)
ตัวอย่ างหลักสูตรด้ านจริยธรรมที่ยอมรับได้
- ประมวลจริยธรรมของ IIA (หรื อองค์ประกอบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง)
- การพัฒนาจริยธรรมสาหรับองค์กร (ไม่ได้ อยูใ่ นกิจกรรม
การตรวจสอบภายใน)
- วิธีแก้ ไขปั ญหาขัดแย้ งทางจริยธรรม
- การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม
- วัฒนธรรมด้ านจริยธรรม
- การรับข้ อร้ องเรี ยนด้ านจริยธรรม

ตัวอย่ างหลักสูตรที่ไม่ เข้ าหลักเกณฑ์ ด้านจริยธรรมที่
กาหนด
- หลักสูตรที่ม่งุ เน้ นด้ านการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่
เฉพาะเจาะจง
- กฎหมายด้ านความปลอดภัยและกฎเกณฑ์ด้านการใช้
ข้ อมูลภายใน
- หลักเกณฑ์ของการเรี ยกร้ องค่าชดเชยด้ านสาธารณสุข
- การนา IPPF ไปปฏิบตั ิ
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- บทบาทของจริยธรรมในการกากับดูแลกิจการ
- การกาหนดจริยธรรมขององค์กร
- การวัดประสิทธิภาพของจริยธรรมขององค์กร
- การตรวจสอบจริยธรรมขององค์กร
- การประสานงานของผู้ปฏิบตั ิงานด้ านจริยธรรม

2.3. การปฏิบัติตามมาตรฐาน
PCB กาหนดให้ ผ้ ูถือวุฒิบตั รต้ องมีความตระหนักและมีความเข้ าใจในองค์ประกอบภาคบังคับของกรอบ
การปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็ นสากล (IPPF) ของ IIA รวมทังมาตรฐาน
้
IIA ส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือ
วุฒิบตั รเข้ ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับ มาตรฐานถ้ าเป็ นไปได้ อย่างน้ อยผู้ถือวุฒิบตั รต้ องทบทวน
มาตรฐานทุกปี และพิจารณาว่าการให้ บริ การด้ านการตรวจสอบภายในนัน้ เป็ นไปตามมาตรฐานหรื อไม่
รวมทัง้ การรายงานต่ อ IIA ในเรื่ อ งการปฏิ บัติ ต าม หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน (การไม่ ป ฏิ บัติ ต าม
มาตรฐานไม่ได้ มีผลกระทบต่อสถานะการถือวุฒิบตั ร)

2.4. การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ผู้ถือวุฒิบัตรต้ องปฏิบัติตามประมวลจริ ยธรรมของ IIA และรายงานความผิดทางอาชญากรรมใด ๆ ที่
เกิดขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือวุฒิบตั รต้ องรายงานและรับรองในเรื่องต่อไปนีเ้ ป็ นประจาทุกปี
•

ข้ าพเจ้ าจะปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมของ IIA

•

ข้ าพเจ้ าจะไม่ทาให้ IIA เสื่อมเสียชื่อเสียง หรื อกระทาการในทางใดทางหนึ่งที่ทาให้ องค์กรเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง

•

ข้ าพเจ้ าได้ เข้ ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับจริ ยธรรมจานวน 2 ชัว่ โมงครบถ้ วนแล้ ว

•

ข้ าพเจ้ ารับรองว่าข้ าพเจ้ าไม่มีความผิดทางอาชญากรรมตังแต่
้ ระยะเวลาการรายงานก่อนหน้ านี ้ (ผู้
ถือวุฒิบตั รจะต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดของความผิดทางอาชญากรรมใด ๆ ที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ ช่วงเวลา
การรายงานก่อนหน้ านี ้)

2.5. ข้ อยกเว้ นกรณีท่ มี ีการร้ องขอ
เมื่อมีการร้ องขอ PCB อาจยกเว้ นบางส่วนหรื อทังหมดจากข้
้
อกาหนดการรายงานสาหรับผู้ถือวุฒิบตั รเมื่อมี
สาเหตุที่ดี เช่น การรับราชการทหารหรื อความยากลาบากส่วนตัว ซึง่ จาเป็ นต้ องมีเอกสารประกอบก่อนที่
จะมีการพิจารณากรณีที่มีการร้ องขอ ผู้ถือวุฒิบตั รที่ขอยกเว้ นควรบันทึกรายละเอียดไว้ ในระบบ CCMS
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ก่อนถึงกาหนดเวลาการรายงาน CPE โดยสามารถเข้ าถึง CCMS ผ่านเว็บไซต์ของ IIA
https://global.theiia.org/certification/enrolled/Pages/Access-CCMS.aspx

3. กิจกรรม CPE ที่ผ่านการรับรอง
IIA มุ่งหวังว่าผู้ถือวุฒิบตั รจะรักษามาตรฐานระดับสูงของวิชาชีพการตรวจสอบภายในเมื่อเลือกเข้ ารับการ
อบรมในหลักสูตรที่มีคุณภาพตามข้ อกาหนดของการเก็บสะสมชั่วโมง CPE ผู้ถือวุฒิบัตรมีหน้ าที่ความ
รับผิดชอบเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการเก็บสะสมชัว่ โมง CPE นันเป็
้ นไปตามหลักเกณฑ์ของ PCB

3.1. หลักสูตรการศึกษา
หนึ่งในวิธีที่พบมากที่สุดที่ผ้ ูถือวุฒิบตั รจะได้ รับชั่วโมง CPE คือการเข้ ารับการศึกษา ซึ่งผู้ถือวุฒิบตั รอาจ
ได้ รับชัว่ โมง CPE ประจาปี ที่กาหนดโดยครบถ้ วนทังหมดจากการเข้
้
ารับการศึกษาดังกล่าว ดังนัน้ PCB จึง
ได้ กาหนดเกณฑ์เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าหลักสูตรการศึกษามีมาตรฐานและคุณภาพในระดับสูง สาหรับหลักสูตร
การศึก ษาที่ ส ะสมชั่ว โมง CPE ได้ แ ละผ่ า นการรั บ รองโดย PCB นัน้ จะต้ อ งเป็ น ไปตามเกณฑ์ ทัง้ หมด
ดังต่อไปนี ้:
• เป็ นหลักสุตรอย่างเป็ นทางการที่เกี่ยวข้ องและช่วยสนับสนุนความสามารถทางวิชาชีพของผู้ถือ
วุฒิบตั ร
• เป็ นหลักสุตรที่กาหนดวัตถุประสงค์ชดั เจน กาหนดระดับคุณสมบัติของผู้เข้ ารับการอบรม หรื อ
สามารถระบุระดับความสามารถของผู้เข้ ารับการอบรมหลังจบหลักสูตร
• เป็ นหลักสุตรที่กาหนดระดับการศึกษาหรือประสบการณ์การทางานที่ชดั เจนที่เหมาะสมกับ
หลักสูตร
• เป็ นหลักสุตรที่จดั ขึ ้นโดยบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติในเรื่องและการออกแบบการเรียนการสอน
• ระบุเนื ้อหาของหลักสูตรที่เป็ นปัจจุบนั
• สามารถแสดงหลักฐานการจบหลักสูตรหรื อหลักฐานการเข้ าร่วมอบรมและจานวนชัว่ โมง CPE ที่
ได้ รับ (เช่น ใบรับรองการจบหลักสูตร)
PCB รับรองหลักสูตรการศึกษาและการพัฒนาทางวิชาชีพที่เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี:้
• การประชุมและการสัมมนาที่จดั ขึ ้นโดยองค์กรของรัฐ หรือองค์กรด้ านการตรวจสอบบัญชีหรือ
องค์กรด้ านบัญชี
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• ช่วงเวลาประชุมเชิงเทคนิคในการประชุมขององค์กรด้ านการตรวจสอบบัญชีหรือองค์กรด้ านบัญชี
ระดับชาติ หรือท้ องถิ่น (เช่น การฝึ กอบรมที่จดั ขึ ้นในระหว่างการประชุมของ IIA)
• การอบรมภายในองค์กรที่จดั อย่างเป็ นทางการ และเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหลักสูตร
• หลักสูตรการศึกษาที่จดั ขึ ้นอย่างเฉพาะเจาะจงของอุตสาหกรรม และจัดโดยองค์กรทางวิชาชีพ
• หลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา (ทังหลั
้ กสูตรที่ได้ รับเครดิต และหลักสูตรที่ไม่รับ
เครดิต) ยกเว้ นหลักสูตรที่ผ้ สู มัครจะต้ องผ่านการทดสอบตามข้ อกาหนดของการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรื อเทียบเท่า
• การตอบข้ อซักถามอย่างเป็ นทางการและหลักสูตรการศึกษาด้ วยตนเองที่เกี่ ยวข้ องกับการ
ตรวจสอบภายในที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ รวมทังหลั
้ กฐานประกอบการจบหลักสูตร
3.1.1. เกณฑ์ การวัดจานวนชั่วโมง CPE
จานวนชัว่ โมง CPE จะนับจากชัว่ โมงที่เกิดขึ ้นจริงของหลักสูตร ซึง่ ระยะเวลา 50 นาทีจะเท่ากับชัว่ โมง CPE
1 ชัว่ โมง ถ้ าหลักสูตรใดมีระยะเวลาน้ อยกว่า 50 นาที ผู้เข้ าอบรมอาจได้ รับและรายงานชัว่ โมง CPE เพิ่มขึ ้น
ได้ 10 หรื อ 25 นาที สาหรับกิจกรรมของการเก็บสะสมชัว่ โมง CPE ใด ที่ในแต่ละช่วงมีระยะเวลาน้ อยกว่า
50 นาทีนนั ้ ผู้เข้ าอบรมสามารถรวมระยะเวลาทังหมดของแต่
้
ละช่วงกิจกรรมเป็ นเวลาทัง้ หมดของชัว่ โมง
CPE ตัวอย่างเช่น ผู้เข้ าอบรมเข้ าร่วมการอบรมทังหมด
้
5 หลักสูตรโดยแต่ละหลักสูตรมีระยะเวลา 25 นาที
ดังนันระยะเวลารวมของการอบรมจะเท่
้
ากับ 125 นาที และสามารถเก็บสะสมเป็ นชัว่ โมง CPE ได้ เท่ากับ
2.5 ชัว่ โมง
3.1.2. ขอบเขตของหลักสูตรการศึกษา
ผู้ถือวุฒิบตั รควรหาหลักสูตรสาหรับการเก็บสะสมชั่วโมง CPE ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเกี่ยวข้ องกับ
วุฒิบตั รที่ถืออยู่
โดยทั่วไปนัน้ ขอบเขตของหัวข้ อที่ระบุอยู่ในหลักสูตรการสอบของแต่ละวุ ฒิบัตรนัน้ จะเป็ นที่ยอมรั บและ
รับรอง ซึ่งผู้ถือวุฒิบตั รสามารถใช้ ขอบเขตที่ระบุอยู่ในหัวข้ อการสอบนัน้ ๆ เพื่อใช้ อ้างอิงสาหรับหลักสูตรที่
ควรจะทาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง:
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วฺฒิบัตร/
ประกาศนียบัตร
CIA

หัวข้ อการสอบ
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx

CCSA

https://global.theiia.org/certification/CCSA-Certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx

CGAP

https://global.theiia.org/certification/CGAP-Certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx

CFSA

https://global.theiia.org/certification/CFSA-Certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx

CRMA

https://global.theiia.org/certification/crma-certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx

QIAL

http://www.theiia.org/QIALSyllabus

3.2. กิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้ รับการรับรอง
นอกจากการศึกษาอบรมในหลักสูตรที่เป็ นทางการนัน้ ผู้ถือวุฒิบตั รอาจเก็บสะสมชัว่ โมง CPE จากกิจกรรม
อื่น ๆ ที่ได้ รับการรับรอง* ซึง่ รวมถึง:
•

การผ่านการทดสอบ

•

การเขียนหรือสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์

•

การแปลบทความ

•

การบรรยาย

•

การเข้ าร่วมในฐานะอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน

•

การประเมินคุณภาพงานภายนอก

รายละเอียดของจานวนชัว่ โมง CPE ที่เก็บสะสมได้ จากกิจกรรมอื่น ๆ นัน้ แสดงอยู่ด้านล่างนี ้
*หมายเหตุ: กิจ กรรมอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุในนโยบายฉบับนีอ้ าจได้ รับการรั บรองถ้ าผู้ถือวุฒิ บัต ร
สามารถแสดงหลักฐานประกอบกิจกรรมนัน้ ๆ สามารถคานวนจานวนชั่วโมง CPE ที่เหมาะสมได้ และ
สามารถแสดงให้ เห็นว่ากิจกรรมนันก่
้ อให้ เกิดความเพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพได้ ผู้ถือวุฒิบตั รมีหน้ าที่ยืนยัน
และรับรองว่ากิจกรรมเหล่านันมี
้ คณ
ุ สมบัติเป็ นที่ยอมรับและเป็ นไปตามข้ อกาหนดของ PCB
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3.2.1. การผ่ านการทดสอบ

การสอบผ่านได้ รับวุฒิบตั รหรื อประกาศนียบัตรของ IIA

CIA

CCSA, CGAP,
CFSA and
CRMA, QIAL

40

20

40

20

10

10

40

20

- จานวนชัว่ โมง CPE ที่ได้ รับในปี ที่สอบผ่าน
- จานวนชัว่ โมง CPE ที่ได้ รับหลังจากปี ที่สอบผ่าน
การสอบผ่านได้ รับวุฒิบตั รอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของ IIA
- จานวนชัว่ โมง CPE ที่ได้ รับสาหรับการผ่านแต่ละวิชาของการสอบวิชาบัญชีหรื อ
วิชาการสอบบัญชี (เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรื อผู้ทาบัญชีรับอนุญาต (CA))
- จานวนชัว่ โมง CPE สูงสุดทีไ่ ด้ รับในปี ที่ผ่านการทดสอบ

3.2.2. การเขียนหรือสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์
ผู้ถือวุฒิบตั รที่เขียนหรือสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์อาจได้ รับชัว่ โมง CPE จากงานนัน้ ตราบเท่าที่งานนันเกี
้ ่ยวข้ อง
กับวิชาชีพการตรวจสอบภายในในระดับสากลหรื อเกี่ยวข้ องกับเทคนิคความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน สาหรับ
จานวนชัว่ โมง CPE ที่ได้ รับจากงานที่ ”ตีพิมพ์” จะแบ่งออกเป็ น 4 หมวด โดยมีข้อจากัดของจานวนชัว่ โมง
CPE ที่สามารถรายงานในแต่ละหมวด รวมถึงการจากัดจานวนชัว่ โมง CPE ทังหมดที
้
่สามารถรายงานที่ใน
ส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์
หมวดหมู่ของสื่อสิ่งพิมพ์

1. การเขียนหรื อสนับสนุนการพิมพ์หนังสือ
(1 ชัว่ โมง CPE ต่อ 200 คา)
2. การเขียนหรื อสนับสนุนการพิมพ์งานวิจยั บทความ หรื อ บล็อก
(1 ชัว่ โมง CPE ต่อ 200 คา)
3. การเขียนคาถามข้ อสอบสาหรับวุฒิบตั รของ IIA
(1 ชัว่ โมง CPE ต่อ คาถามข้ อสอบที่ได้ รับการยอมรับ)
4. การเขียนกรณีศกึ ษาของ QIAL
(10 ชัว่ โมง CPE ต่อ กรณีศกึ ษาของ QIALที่ได้ รับการยอมรับ)
จานวนชั่วโมง CPE ที่อนุมตั ิสงู สุดทัง้ หมดสาหรับการเขียนและ
สนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์

จานวนชั่วโมง CPE ที่อนุมัติสูงสุดในแต่
ละหมวด
CIA
CCSA, CGAP, CFSA
and CRMA, QIAL

25

10

15

6

20

10

20

10

25

10
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3.2.3. งานแปลบทความ
งานแปลนัน้ ควรเกี่ ยวข้ องกับ องค์ความรู้ ของวิช าชีพ ตรวจสอบภายในในระดับสากล หรื อเกี่ยวข้ องกับ
เทคนิคความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน งานแปลบทความของสื่อสิ่งพิมพ์หรื อหนังสือนันอาจยอมรั
้
บได้ ในกรณี
มีเนือ้ หาที่ไม่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการตรวจสอบภายในแต่ผ้ ูถือวุฒิบตั รสามารถชีแ้ จงได้ ว่างานแปลนัน้ มี
ส่วนสนับสนุนต่อความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน สาหับชั่วโมง CPE ที่จะได้ รับในส่วนของงานแปลนัน้
สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 หมวด โดยมีข้อจากัดของจานวนชัว่ โมง CPE ที่สามารถรายงานในแต่ละหมวด
รวมถึงการจากัดจานวนชัว่ โมง CPE ทังหมดที
้
่สามารถรายงานที่ในส่วนของงานแปลบทความ
หมวดหมู่ของการแปลบทความ

1. การแปลหนังสือ
(1 ชัว่ โมง CPE ต่อ 200 คา)
2. การแปลข้ อกาหนดเพิม่ เติมของ IIA (เช่น แนวปฏิบตั ิ (PG), GTAGs
เป็ นต้ น) งานวิจยั บทความ หรื อบล๊ อก
(1 ชัว่ โมง CPE ต่อ 200 คา)
จานวนชั่วโมง CPE ที่อนุมตั ิสงู สุดทัง้ หมดสาหรับการแปลบทความ

จานวนชั่วโมง CPE ที่อนุมัติสูงสุดในแต่
ละหมวด
CIA
CCSA, CGAP, CFSA
and CRMA, QIAL

25

10

15

6

25

10

3.2.4. งานบรรยาย
ผู้ถือวุฒิบตั รที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้บรรยาย (เช่น งานสัม มนา งานประชุม หรื อการอบรมภายในองค์กร) อาจ
ได้ รั บ ชั่ว โมง CPE จากการบรรยายนัน้ ตราบเท่ า ที่ ง านบรรยายเกี่ ย วข้ อ งกับ องค์ ค วามรู้ ของวิ ช าชี พ
ตรวจสอบภายในในระดับสากล หรื อเกี่ยวข้ องกับเทคนิคความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ผู้ถือวุฒิบตั รจะได้ รับ
ชัว่ โมง CPE จานวน 1 ชัว่ โมง ต่อการบรรยายทุก ๆ 50 นาที รวมกับระยะเวลาของการเตรี ยมการบรรยาย
ซึ่งคิดเป็ นจานวน 3 เท่าของเวลาที่ใช้ ในการบรรยาย ตัวอย่างเช่น การบรรยายในระยะเวลา 50 นาที ผู้ถือ
วุฒิบัตรจะได้ รับชั่วโมง CPE จานวนทัง้ หมด 4 ชั่วโมง (จานวน 1 ชั่วโมงสาหรับการบรรยาย และอีก 3
ชัว่ โมงสาหรับการเตรี ยมตัวในการบรรยาย) สาหรับการบรรยายครัง้ ถัดไปในหัวข้ อเดิมและใช้ เอกสารการ
บรรยายเดิมจะนับเฉพาะจานวนชัว่ โมงที่ใช้ ในการบรรยายเท่านัน้
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การบรรยายครัง้ แรก และครัง้ ต่ อ ๆ ไป

การบรรยายครัง้ แรก
(จานวนชัว่ โมง CPE จะคานวนจากระยะเวลาที่ใช้ บรรยายรวมกับเวลาทีใ่ ช้ ในการ
เตรี ยมบรรยาย)
การบรรยายครัง้ ถัดไปในหัวข้ อเดิมและใช้ เอกสารการบรรยายเดิม
(จานวนชัว่ โมง CPE จะคานวนจากระยะเวลาที่ใช้ บรรยายเท่านัน)
้
จานวนชั่วโมง CPE ที่อนุมตั ิสงู สุดทัง้ หมดสาหรับการบรรยาย

จานวนชั่วโมง CPE ที่อนุมัติ
สูงสุดในแต่ ละหมวด
CIA
CCSA, CGAP,
CFSA and
CRMA, QIAL

25

10

5

2

25

10

3.2.5. การเข้ าร่ วมกิจกรรมในฐานะอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
ผู้ถือวุฒิบตั รอาจได้ รับชัว่ โมง CPE สาหรับการเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในหมวดหมู่ของการเป็ น “ผู้เข้ าร่วม”
กิจกรรม รวมถึงการเป็ นคณะกรรมการ การเป็ นผู้ประเมินหรื อผู้ร่วมอภิปรายของ QIAL การสนับสนุนแนว
ปฏิบตั ิสากลของ IIA หรื อการตรวจสอบคุณภาพของการแปลข้ อสอบ สาหรับชัว่ โมง CPE เพื่อการรายงาน
นัน้ จะแบ่ง ออกเป็ น 4 หมวด โดยมี ข้อจ ากัดของจานวนชั่วโมง CPE ที่สามารถรายงานในแต่ละหมวด
รวมถึงการจากัดจานวนชั่วโมง CPE ทัง้ หมดที่สามารถรายงานในส่วนของการเข้ าร่ วมกิจกรรมงานแปล
บทความ
หมวดหมู่ของกิจกรรมที่เข้ าร่ วม

1. การเป็ นเจ้ าหน้ าที่อาสาสมัคร หรื อคณะกรรมการของ IIA หรื อองค์กรวิชาชีพอื่นที่
เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบภายใน
(1 ชัว่ โมง CPE ต่อทุก ๆ 50 นาทีของการเข้ าร่วมกิจกรรม)
2. การเป็ นผู้สนับสนุนแนวปฏิบตั สิ ากลของ IIA
(5 ชัว่ โมง CPE ต่อแนวปฏิบตั ิของ IPPF ในส่วนที่เพิ่มเติม)
3. การตรวจสอบคุณภาพของการแปลข้ อสอบ
(1 ชัว่ โมง CPE ต่อทุก ๆ 50 นาทีของการทางาน)
4. อาสาสมัคร QIAL
- เป็ นผู้ตรวจประเมินผลงานทีม่ ีประสบการณ์ทางวิชาชีพ (PPE)
(1/2 ชัว่ โมง CPE ต่อ หน่วย PPE)

จานวนชั่วโมง CPE ที่อนุมัติ
สูงสุดในแต่ ละหมวด
CIA
CCSA, CGAP,
CFSA and
CRMA, QIAL

15

10

10

5

20

10

20

10
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- การให้ คะแนนกรณีศกึ ษา
(1/2 ชัว่ โมง CPE ต่อ กรณีศกึ ษา)
- เป็ นคณะผู้ประเมิน QIAL
(1 ชัว่ โมง CPE ต่อการนาเสนอผลงาน + 1 ชัว่ โมง CPE ต่อการสัมภาษณ์)
จานวนชั่วโมง CPE ที่อนุมตั ิสงู สุดทัง้ หมดสาหรับการเข้ าร่ วมกิจกรรมใน
ฐานะอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน

20

10

20

10

20

10

20 10

3.2.6. การปฎิบัติงานการประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้ถือวุฒิบตั รอาจได้ รับชัว่ โมง CPE จากการมีสว่ นร่วมในงานประเมินคุณภาพภายนอก ชัว่ โมง CPE จะนับ
จากเวลาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทาการเท่านัน้ จะไม่มีชั่วโมง CPE สาหรับกิจกรรม เช่น การเตรี ยมตัว
ล่วงหน้ าสาหรั บการสอบทานงานหรื อการเขียนรายงาน โดยมีข้อกาจัดจ านวนชั่วโมง CPE ที่สามารถ
รายงานในการประเมินคุณภาพแต่ละประเภท รวมถึงการจากัดจานวนชั่วโมง CPE ทัง้ หมดที่สามารถ
รายงานในการปฏิบตั ิงานการประเมินคุณภาพภายนอก
ประเภทของการประเมินคุณภาพ

1. การสอบทานการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระ
(หน่วยงานภายนอก) ตามที่กาหนดโดย IPPF
2. การประเมินคุณภาพภายนอกเป็ นระยะเวลา 1 สัปดาห์
3. การประเมินคุณภาพภายนอกเป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์
จานวนชั่วโมง CPE ที่อนุมตั ิสงู สุดทัง้ หมดสาหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

จานวนชั่วโมง CPE ที่อนุมัติ
สูงสุดในแต่ ละประเภท
CIA
CCSA, CGAP,
CFSA and
CRMA, QIAL

5

5

10
20
20

5
10
10

4. กระบวนการรายงานชั่วโมง CPE
ในแต่ละปี ผู้ถือวุฒิบัตร (ทัง้ ที่ปฏิบัติงานและไม่ได้ ปฏิบัติง าน) จะได้ รับแจ้ งเตือนจาก IIA เพื่อรายงาน
ชั่วโมง CPE ต่อปี ผู้ถือวุฒิบตั รจะต้ องรายงานจานวนชั่วโมง CPE โดยการนาส่งแบบฟอร์ มการรายงาน
CPE รายปี และลงนามเพื่อรับรองว่าชั่วโมง CPE ที่รายงานเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนด และนาส่ง
แบบฟอร์ มการรายงานชั่วโมง CPE แยกตามแต่ละวุฒิบตั รที่ถืออยู่ ส่วนเอกสารประกอบ (เช่น ใบรับรอง
การฝึ กอบรม) ยังไม่ต้องนาส่งมาพร้ อมแบบฟอร์ ม ผู้ถือวุฒิบตั รสามารถนาส่งแบบฟอร์ มรายงานชั่วโมง
CPE ผ่ า นทาง CCMS หรื อ ผ่ า นช่ อ งทางเครื อ ข่ า ยภายในประเทศที่ เ หมาะสม ผู้ ถื อ วุฒิ บัต รมี ค วาม
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รับผิดชอบต่อความเหมาะสมของชัว่ โมง CPE ที่ได้ รายงาน นอกจากนันรายงานที
้
่แสดงความครบถ้ วนของ
ชั่วโมง CPE ตามข้ อกาหนดที่ไ ด้ กล่าวไว้ ก่อนหน้ านี ้ ผู้ถือวุฒิบัตรจะต้ องรั บรองว่าข้ อมูลในรายงานนัน้
เป็ นไปตามมาตรฐานและประมวลจริยธรรมของ IIA

4.1. ค่ าธรรมเนียมของการรายงานชั่วโมง CPE
ค่าธรรมเนียมของการรายงานชัว่ โมง CPE จะแตกต่างไปตามสถานะการเป็ นสมาชิก วุฒิบตั รที่ถืออยู่ และ
ที่อยู่ของผู้ถือวุฒิบตั ร สาหรับรายละเอียดล่าสุดของค่าธรรมเนียมของการรายงานชัว่ โมง CPE สามารถดู
ได้ ที่
- ทวีปอเมริกาเหนือ - http://www.theiia.org/Certification
- ประเทศที่อยู่นอกทวีปอเมริ กาเหนือ - http://www.globaliia.org/Certification

4.2. กาหนดเวลาของการรายงานประจาปี
การรายงานสาหรับปี ปัจจุบนั จะต้ องรายงานให้ เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ซึง่ IIA จะ
ออกเอกสารรับรองแก่ผ้ ถู ือวุฒิบตั รเมื่อได้ มีการนาส่งรายงานสาเร็จและเป็ นไปตามข้ อกาหนด

4.3. การขาดการเก็บชั่วโมงหรือขาดการส่ งรายงานชั่วโมง CPE
ผู้ถือวุฒิบตั รที่ไม่สามารถเก็บสะสมชั่วโมง CPE ครบตามข้ อกาหนดจะไม่สามารถนาส่งแบบฟอร์ ม การ
รายงานชัว่ โมง CPE ได้ ยกเว้ นเมื่อบุคคลนันได้
้ สะสมชัว่ โมงเพียงพอจึงควรกรอกแบบฟอร์ มการรายงาน
ผู้ถือวุฒิบัตรที่ไม่ได้ นาส่งแบบฟอร์ มการรายงานชั่วโมง CPE ที่สมบูรณ์ ภายใน 31 ธันวาคม จะถูกปรับ
สถานะเป็ น inactive (grace period) โดยอัตโนมัติ บุคคลที่ อยู่ในสถานะ inactive (grace period) เกิน
กว่า 12 เดือน จะถูกปรับสถานะเป็ น inactive โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่ม เติมเกี่ยวกับการรายงาน
ชัว่ โมง CPE ของแต่ละสถานะ และการปรับกลับเป็ นสถานะที่ถือวุฒิบตั ร แสดงไว้ ด้านล่าง
Inactive (Grace Period) Status (สถานะ inactive (ช่วงเวลาผ่อนผัน)) - บุคคลที่ถกู ปรับสถานะจะ
ได้ รับการแจ้ งเตือนการเปลี่ยนแปลงสถานะโดยตรงจากระบบ CCMS หรื อจากเครื อข่ายท้ องถิ่น ซึ่ง
บุคคลที่อยู่ในสถานะ inactive (grace period) จะไม่สามารถอ้ างได้ ว่าเป็ นผู้ถือวุฒิบตั ร การเปลี่ยน
สถานะจาก inactive (grace period) กลับสู่สถานะการเป็ นผู้ถือวุฒิ บัตร บุคคลนัน้ จะต้ องน าส่ง
แบบฟอร์ ม รายงานชั่ว โมงฉบับ สมบูร ณ์ ข องปี ก่ อ นหน้ า นี ส้ าหรั บ ทุ ก ๆ วุฒิ บัต รที่ อยู่ใ นสถานะ
inactive (grace period) ให้ ครบถ้ วนก่อน ผู้ที่เก็บสะสมชั่วโมง CPE ได้ ไม่ครบ อาจใช้ ชั่วโมงในปี
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ปฏิทินถัดไปเพื่อชดเชยในส่วนที่ขาดได้ อย่างไรก็ตาม ชัว่ โมง CPE ที่ใช้ ในการปรับสถานะกลับสู่ผ้ ถู ือ
วุฒิบตั รนันจะไม่
้
สามารถนับรวมเป็ นชัว่ โมงที่ต้องรายงานในปี ปัจจุบนั ได้
Inactive Status (สถานะ inactive) - บุคคลที่ถูกปรับสถานะจะได้ รับการแจ้ งเตือนการเปลี่ยนแปลง
สถานะโดยตรงจากระบบ CCMS หรื อจากเครื อข่ายท้ องถิ่น ซึ่งบุคคลที่อยู่ในสถานะ inactive จะไม่
สามารถอ้ างได้ ว่าเป็ นผู้ถือวุฒิ บัตร การเปลี่ยนสถานะจาก inactive กลับสู่สถานะการเป็ นผู้ถือ
วุฒิบตั ร บุคคลนันต้
้ องทาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ สาหรับการรายงานใน 1 รอบการรายงาน และ
นาส่งแบบฟอร์ มการรายงานเพื่อขอคืนสถานภาพสาหรั บทุก ๆ วุฒิบัตรที่อยู่ในสถานะ inactive
รวมทังจ่
้ ายค่าธรรมเนียมการขอคืนสถานะให้ ครบถ้ วน (อัตราค่าธรรมเนียมแสดงอยู่ในเวบไซด์ของ
IIA https://global.theiia.org/certification/Pages/Pricing-Structure.asp) ชัว่ โมง CPE ที่ใช้ ในการ
ขอคืนสถานะกลับสูผ่ ้ ถู ือวุฒิบตั รนันจะไม่
้
สามารถนับรวมเป็ นชัว่ โมงที่ต้องรายงานในปี ปัจจุบนั ได้

5. การเก็บบันทึกชั่วโมง CPE
จากที่กล่าวไปก่อนหน้ านี ้เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบที่ยงั ไม่ต้องนาส่งพร้ อมกับรายงานชัว่ โมง CPE
ประจาปี (เช่น ใบรับรองการอบรม ที่อาจจะต้ องใช้ ในการคานวนจานวนชัว่ โมง CPE ที่ได้ รับ) อย่างไรก็ตาม
ผู้ถือวุฒิบตั รจะต้ องเก็บรักษาสาเนาของเอกสารหลักฐานประกอบพร้ อมทังส
้ าเนาของแบบฟอร์ มรายงาน
ชัว่ โมง CPE เป็ นเวลาอย่างน้ อย 3 ปี และจะต้ องสามารถนาส่ง IIA หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย เมื่อมีการร้ อง
ขอ การเก็บรักษาบันทึกจะต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลที่เหมาะสมดังนี:้
- ชื่อหลักสูตรและ/หรือรายละเอียดของหลักสูตร
- วันที่ที่เข้ าอบรม
- สถานที่ที่จดั การอบรม
- องค์กรที่จดั การอบรม
- รายละเอียดชัว่ โมง CPE ตามที่แนะนาโดยผู้จดั การอบรม
- จดหมาย ประกาศนียบัตร หรือเอกสารอื่นใดที่สามารถใช้ ยืนยันการจบหลักสูตร
- เอกสารหลักฐานประกอบการเขียนสื่อสิ่งพิมพ์ การบรรยาย การมีสว่ นร่วมเป็ นคณะกรรมการ
หรือการเข้ าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ
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5.1. การตรวจสอบการเก็บชั่วโมง CPE
ในทุกปี IIA หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย (designee) จะมีการตรวจสอบรายงานการเก็บชัว่ โมง CPE บุคคลที่
ได้ รับคัดเลือกเพื่อ ได้ รับการตรวจสอบจะต้ องนาส่งหลักฐาน/เอกสารประกอบของการเก็บชั่วโมง CPE
ตามที่ได้ รับการร้ องขอ บุคคลที่ไม่สามารถนาส่งหลักฐานได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดจะถูกปรับสถานะ
โดยอัติ โ นมัติ เ ป็ น inactive (grace period) และจะไม่ ส ามารถอ้ า งได้ ว่ า เป็ น ผู้ ถื อ วุฒิ บัต ร ถ้ า ในภาย
หลังจากการตรวจสอบชัว่ โมง CPE พบว่าบุคคลนันมี
้ จานวนชัว่ โมง CPE ไม่เพียงพอ บุคคลนันจะต้
้
องเก็บ
ชัว่ โมง CPE ที่ยงั ไม่ครบและนาส่งเอกสารของจานวนชัว่ โมงที่ได้ รับต่อ IIA สากลภายในระยะเวลา 6 เดือน
สาหรับบุคคลใดที่พบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารหรือกระทาการที่ขดั ต่อจริยธรรมอันดี จะถูกรายงานไปยัง
คณะกรรมการ Professional Responsibility and Ethics เพื่อทาการสืบสวนต่อไป
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