คู่มือการสอบ CPIAT
โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2560)
ตามที่ สมาคมผู้ ตรวจสอบภายในแห่ ง ประเทศไทย ได้ พัฒ นาหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต ร
ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทยขึ ้น เพื่อเป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน และเพื่อให้
โอกาสแก่ผ้ ูตรวจสอบภายในและผู้ที่สนใจในวิชาชีพตรวจสอบภายใน ได้ เรี ยนรู้ ทาความเข้ าใจ และ
พัฒนาความรู้ ทกั ษะด้ านการตรวจสอบภายใน ในระยะเวลาทังสิ
้ ้น 162 ชัว่ โมง และได้ กาหนดให้ มีการ
ประเมินความรู้หลังผ่านการอบรม โดยมีรายละเอียดสาหรับผู้ที่สนใจเตรี ยมตัวสอบดังนี ้
กาหนดการสอบ (ปี ละ 2 ครัง้ )
- ครัง้ ที่ 1 ในเดือนมกราคม
- ครัง้ ที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม
การรับสมัครสอบ
กาหนดระยะเวลารับสมัคร
- วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม สาหรับการสอบในเดือนกรกฎาคม
- วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน สาหรับการสอบในเดือนมกราคมของปี ถัดไป
***กาหนดการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสมาคมฯจะแจ้ งให้ ทราบเป็ นครั ง้ คราวไป***
เอกสารสมัครสอบ
1.
2.
3.
4.

ใบสมัครสอบ CPIAT
สาเนาบัตรประชาชนและเซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง
สาเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร CPIAT และเซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง
สาเนาหลักฐานการผ่านอบรมหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสมาคมฯและเซ็นรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
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วิธีสมัครสอบ
1. ผู้สมัครสอบจะต้ องกรอกแบบฟอร์ มขอสมัครสอบด้ วยตัวบรรจงและแฟกซ์ หรื ออีเมล์ หรื อยื่น
ใบสมัครด้ วยตนเองต่อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายฝึ กอบรมพร้ อมเอกสารสมัครสอบข้ างต้ น พร้ อมชาระ
ค่าธรรมเนียมการสอบเต็มจานวน ก่อนกาหนดปิ ดรับสมัคร
2. สมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ าสอบในแต่ละรอบการสอบบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ
อย่างน้ อย 14 วัน (วันตามปฏิทิน) ก่อนสอบ
การเลื่อนหรือยกเลิกการสอบ
กรณีที่ 1 ผู้สมัครสอบจะต้ องกรอกแบบฟอร์ มขอเลื่อนหรื อยกเลิกการสอบและแฟกซ์หรื ออีเมล์ต่อ
เจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ ทัง้ นี ้สมาคมฯจะไม่คดิ ค่าธรรมเนียมใดๆ สาหรับผู้สมัครที่แจ้ งความประสงค์ขอยกเลิก
หรื อเลื่อนการสอบมายังสมาคมฯ ก่อนวันปิ ดรับสมัครสอบ
กรณีที่ 2 หากมีการเลื่อนหรื อขอยกเลิกหลังจากวันปิ ดรับสมัครสมาคมฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการ
ยกเลิกหรื อเลื่อนสอบดังนี ้
- ก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 15 วัน (วันตามปฏิทิน) คิดจานวน 20% ของค่าธรรมเนียมการสอบ
- ก่อนการสอบน้ อยกว่า 15 วัน (วันตามปฏิทิน) คิดจานวน 50% ของค่าธรรมเนียมการสอบ
- ก่อนการสอบน้ อยกว่า 7 วัน (วันตามปฏิทิน) หรื อไม่ปรากฏตัวในวันสอบ จานวน 100% ของ
ค่าธรรมเนียมสอบ
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าสอบ
1. จบการศึกษาขันต
้ ่าปริญญาตรี ในสาขาใดก็ได้
2. ต้ องมีสถานภาพเป็ นสมาชิกสามัญของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ในวันที่
สมัครสอบ
3. ต้ องผ่านการอบรมหลักสูตร CPIAT โดยมีจานวนชัว่ โมงเข้ าอบรมหลักสูตร CPIAT ไม่น้อย
กว่า 80% ของจานวนชัว่ โมงเรี ยนทังหมด
้
ทังนี
้ ้ผู้เข้ ารับการอบรมหลักสูตร CPIAT ที่ขาดเรี ยน
ในหัวข้ อใดต้ องเข้ าเรี ยนเพิ่มเติมในหัวข้ อดังกล่าวของรุ่นถัดไป โดยต้ องลงทะเบียนและชาระ
ค่าอบรมในอัตราที่สมาคมฯ กาหนด
4. ผู้ที่ผ่านการอบรม หรื อสาเร็ จการศึกษาจากหลักสูตรของสถาบันอื่นที่เทียบเท่า รวมทังใน
้
กรณีที่หลักสูตรเทียบเท่าอย่างมีเงื่อนไขและผ่านการอบรมเพิ่มเติมแล้ ว (ดูรายชื่อหลักสูตรที่
สมาคมฯอนุมัติ และหลักเกณฑ์ การพิจ ารณาหลัก สูตรในประกาศหลักเกณฑ์ พิจ ารณา
หลักสูตร)
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ค่ าธรรมเนียมการสอบ
- ผู้ผา่ นการอบรมหลักสูตร CPIAT อัตรา 1,070 บาท ต่อ การสอบ 1 ส่วน
- MSCG และ Pre CIA อัตรา 1,605 บาท ต่อ การสอบ 1 ส่วน
* อัตรานี ้รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% แล้ ว
4. ข้ อสอบและระยะเวลาการสอบ
ข้ อสอบแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนละ 100 ข้ อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือกโดยใช้ ระยะเวลาสอบส่วนละ
3 ชัว่ โมง ส่วนที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ ส่วนที่ 2 เวลา 13.30 – 16.30 น.
5. การแบ่ งส่ วนวิชาสอบ
ตาม “วิชาสอบตามหลักสูตรปรับปรุงปี 2560”
6. เกณฑ์ การผ่ านสอบ
สมาคมฯ กาหนดเกณฑ์การสอบผ่านในแต่ละส่วน ที่ร้อยละ 75 ของคะแนนสอบ
7. ระยะเวลาการรักษาสถานภาพการสอบผ่ านในส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
สาหรับผู้ที่สอบผ่านเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งสามารถเก็บรักษาสถานะการสอบผ่านในส่วนที่ สอบ
ผ่านไว้ ได้ เป็ นระยะเวลา 2 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ประกาศผลสอบ และสามารถลงสมัครสอบเฉพาะส่วนที่สอบ
ไม่ผ่านได้ ตามรอบการสอบที่สมาคมฯ กาหนด หากพ้ นระยะเวลา 2 ปี นับตังแต่
้ วนั ประกาศผลสอบแล้ ว
ยังไม่สามารถสอบผ่านในส่วนที่เหลือ จะถือว่าผลสอบที่ผา่ นมาเป็ นโมฆะ
8. ระเบียบการสอบ
1) มาถึงห้ องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้ อย 30 นาที ผู้เข้ าสอบจะต้ องเข้ าห้ องสอบก่อนเวลาสอบ
15 นาที และจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบหลังจากเริ่มการสอบไปแล้ ว 30 นาที รวมถึง
ห้ ามออกจากห้ องสอบก่อนเวลาสอบเริ่มไป 45 นาที
2) แต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย ห้ ามสวมกางเกงขาสัน้ เสื ้อไม่มีแขน หรื อรองเท้ าแตะเข้ าห้ องสอบ
3) ปิ ดเครื่ องมือสื่อสารและเครื่ องมืออิเลคทรอนิคส์ทกุ ชนิดและห้ ามนาติดตัวเข้ าห้ องสอบ
4) ห้ ามนาหนังสือ ตารา เอกสาร หรื อโน้ ตย่อใด ๆ เข้ าในห้ องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่ าฝื นจะถือ
ว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
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5) วางบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรที่ทางราชการออกให้ ซงึ่ มีรูปถ่ายไว้ บนโต๊ ะสอบ
เพื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ และลงลายมือชื่อเข้ าสอบในแบบฟอร์ มที่กาหนด
6) ให้ กรอกข้ อมูลรหัสประจาตัวผู้เข้ าสอบ ลงบนกระดาษคาตอบด้ วยปากกาหมึกแห้ งสีน ้าเงิน
เท่านัน้
7) ในการสอบ ให้ ใช้ ดนิ สอ 2B ในการทาข้ อสอบเท่านันและอนุ
้
ญาตให้ ใช้ เครื่ องคิดเลขธรรมดา
ในการสอบได้
8) ห้ ามพูดคุยระหว่างการสอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ ในการทาข้ อสอบให้ ยกมือ เจ้ าหน้ าที่จะเข้ า
ไปสอบถาม อย่างไรก็ตาม เจ้ าหน้ าที่จะไม่มีหน้ าที่ตอบคาถามใด ๆ ที่เกี่ยวกับเนื ้อหาของ
ข้ อสอบ
9) ในระหว่างการสอบอนุญาตให้ เข้ าห้ องน ้าได้ ครัง้ ละ 1 คนโดยต้ องลงลายมือชื่อและเวลาออก
และเข้ าห้ องสอบในแบบฟอร์ มที่จดั ไว้ และเดินออกจากห้ องสอบตัวเปล่า
10) หากทาข้ อสอบเสร็จก่อนเวลา กรุณายกมือ เจ้ าหน้ าที่จะเข้ าไปเก็บกระดาษคาตอบและ
ข้ อสอบ
หมายหตุ กรุ ณานาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ มาด้ วยหากไม่ นามา
จะไม่ อนุญาตให้ เข้ าห้ องสอบ
9. การประกาศผลสอบ
สมาคม ฯ จะแจ้ ง ผลสอบส าหรั บผู้ส อบผ่านทางเว็ บไซด์ส มาคมฯ รวมถึง จะส่ง ผลสอบทาง
ไปรษณี ย์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูเ ข้ า สอบตามที่ อ ยู่ที่ ป รากฏในใบสมัค รสอบ ภายใน 45 วัน ท าการนับ จากวัน สอบ
โดยสมาคมฯ จะแจ้ งคะแนนสอบสาหรับผู้สอบไม่ผา่ น และแจ้ ง “ผ่าน” สาหรับผู้ที่สอบผ่าน
ทังนี
้ ้ ผลสอบที่แจ้ งโดยสมาคมฯ ให้ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
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