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การสอบวุฒบิ ัตรแบบคอมพิวเตอร์

(Computer Based Testing)

IIA จัดให้มีการสอบเพื่อรับวุฒบิ ตั รสากล (CIA, CCSA, CFSA, CRMA หรือ CGAP) ผ่านทางคอมพิวเตอร์
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ของ Pearson Vue ซึง่ เป็ นศูนย์การจัดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ระดับชัน้ แนวหน้าของโลก
และมีระบบความปลอดภัยสูง รวมถึงมีสภาพแวดล้อมทีด่ แี ละมีความเป็ นมืออาชีพ จานวนมากกว่า 400 ศูนย์ทวโลก
ั่
และสามารถมอบผลสอบอย่างไม่เป็ นทางการให้แก่ผสู้ อบได้หลังจากการสอบเสร็จสิน้

สถานที่สอบ
ผูส้ มัครสอบสามารถเลือกสถานทีส่ อบได้ตามความสะดวกทัง้ ในและต่างประเทศ สาหรับในประเทศไทย มีศนู ย์สอบ
จานวน 2 แห่งคือ
กรุงเทพ
- Pearson Professional Center อาคารบีบี ชัน้ 10 ถ. อโศก กรุงเทพฯ Tel: 02 664 3562
เปิ ดให้สอบวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 2 รอบ ช่วงเช้า และบ่าย
- Networking Training Center Co.,Ltd อาคาร Bangkok Union Insurance ชัน้ 14 ห้อง 1&3 ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
Tel : 02 634 7993-4
เปิ ดให้สอบวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 3 รอบ (ผูส้ มัครสามารถเลือกเวลาสอบได้ในระบบ)

ผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดสอบและบทบาทหน้ าที่
The Institute of Internal Auditors - IIA
- กาหนดขอบเขตเนื้อหาและน้าหนักเนื้อหา
- พัฒนาและเลือกข้อสอบ
- จัดหาผูแ้ ปลข้อสอบ และดูแลควบคุมการแปลข้อสอบ
- ประสานงานกับผูเ้ กีย่ วข้องในเรื่องการรับสมัครสอบ การยืนยันข้อมูลผูส้ มัครสอบ และกาหนดช่วงเวลาทีผ่ สู้ มัครมีสทิ ธิสอบ
์
- ยืนยันและแจ้งผลสอบอย่างเป็นทางการแก่ local affiliates
- ออกประกาศนียบัตรแก่ผทู้ ส่ี อบผ่าน
- โปรโมทโครงการสอบ
- กากับดูแลผูถ้ อื ประกาศนียบัตรและการสะสมชัวโมง
่ CPE
Pearson Vue
- ให้บริการจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรทุกชนิดของ IIA
- อานวยความสะดวกในเรื่องสถานทีส่ อบ
- ประสานงานกับ IIA ในเรื่องการกาหนดตารางสอบ และกาหนดการสอบของผูส้ มัคร
- ตรวจสอบหลักฐานผูส้ มัครสอบ ณ สถานทีส่ อบ
- สาธิตวิธกี ารทาสอบโดยคอมพิวเตอร์ และคุมสอบ
- ส่งผลสอบให้ IIA
The Institute of Internal Auditors of Thailand - IIAT
- สอบทานการแปลข้อสอบ
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- รับสมัครสอบ และสอบทานคุณสมบัตผิ เู้ ข้าสอบ
- รับชาระค่าสอบ
- รวบรวมข้อมูลผูเ้ ข้าสอบนาส่งให้ IIA
- จัดส่ง ID และแจ้งยืนยันสิทธิการสอบแก่
ผสู้ มัครสอบ
์
- แจ้งผลสอบอย่างเป็ นทางการแก่ผเู้ ข้าสอบ
- มอบประกาศนียบัตรแก่ผสู้ อบผ่าน
- ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมโครงการจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรของ IIA
- กากับดูแลโครงการสะสม CPE ของผูถ้ อื ประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเทศไทย

การสมัครสอบ
ผูส้ มัครสอบจะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเงื่อนไขของแต่ละวุฒบิ ตั ร และทาการยื่นใบสมัครพร้อม
เอกสารประกอบ รวมถึงชาระค่าสมัครสอบตามอัตราทีก่ าหนด ได้ทส่ี มาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย ในวันและเวลาทาการ หรือส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์ท่ี academic@theiiat.or.th
ในกรณีทผ่ี สู้ มัครสอบได้รบั การยืนยันสิทธิสอบจาก
IIA แล้ว สมาคมฯ จะส่งจดหมายแจ้งยืนยันสิทธิ ์
์
การสอบ (Authorization to test) โดยในจดหมายจะแจ้งข้อมูลการสอบ และระยะเวลาทีผ่ สู้ มัครจะต้องทาการ
สอบในส่วนทีส่ มัครให้เสร็จสิน้ ซึง่ จะเป็ นเวลา 180 วันนับจากวันทีส่ ทิ ธิสอบได้
รบั การยืนยัน
์

ขัน้ ตอนการสมัครสอบ
สาหรับผูส้ มัครสอบครังแรก
้
1) จนท. สตท. รับเอกสารจากผูส้ มัคร ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนตามแต่ละประเภทวุฒบิ ตั ร
2) จนท.สตท. ตรวจสอบข้อมูลผูส้ มัครจากระบบ IBM
• สถานภาพสมาชิกสตท. และIIA (เพื่อรับสิทธิส่์ วนลด)
• หมายเลขสมาชิก IIA
• ประวัตกิ ารสอบเดิม (ถ้ามี)
หมายเหตุ ในบางกรณีผสู้ มัครอาจเคยสอบแล้ว ก็จะมี ID สอบเดิม ให้ใช้ ID สอบเดิมนัน้ หาก
ตรวจสอบแล้วพบกว่าผูส้ มัครมี ID สอบและ ID สมาชิกต่างกัน ให้ระบุทงั ้ 2 ID เพื่อแจ้งให้ IIA ทาการ
รวมประวัตแิ ละกาหนด ID ทีถ่ ูกต้อง
3) รับชาระค่าสมัครสอบ โดยคานวณตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันทีส่ มัคร (อ้างอิงอัตราหน้า web ธปท)
4) ให้จนท.การเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน และส่งมอบให้ลกู ค้า
5) จนท. การเงินนาส่งเอกสารสมัครสอบ และสาเนาใบเสร็จให้จนท. Certification Admin
6) จนท. Certification Admin ตรวจสอบบัญชีผใู้ ช้ในระบบ CCMS ก่อน เพื่อป้องกันการสมัครบัญชีผใู้ ช้ซ้า
7) จนท. Certification Admin จะทาการส่งข้อมูลการสอบในระบบ Institute Center ของ IIA ตามลาดับคือ
Step 1 ใส่ขอ้ มูล CUSTOMER DEMOGRAPHIC RECORD (CDR) หรือข้อมูลส่วนตัวของ
ผูส้ มัครสอบให้แก่ IIA เพื่อสร้างบัญชีผใู้ ช้ในระบบ IC
Step 2 เมื่อ IIA ตอบรับ CDR แล้ว ให้ใส่ขอ้ มูล FORM RECORD (FRR) ในส่วน Application
และ Documentation หรือ ข้อมูลการสมัครสอบวุฒบิ ตั ร และเอกสารประกอบการสมัคร
ในระบบ
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Step 3 เมื่อ IIA ตอบรับ FRR App & Documentation แล้ว ให้ใส่ขอ้ มูล FORM RECORD
(FRR) ในส่วนวิชาทีผ่ สู้ มัครต้องการสอบในระบบ IC
Step 4 เมื่อ IIA ตอบรับ FRR แล้ว IIA จะแจ้ง Authorization to test ของผูส้ มัครแต่ละคนมาให้
ให้จนท. จัดทา Authorization to test letter ส่งให้แก่ผสู้ มัครสอบทางอีเมล์
หมายเหตุ เนื่องจากการสอบครัง้ แรกมีขนตอนค่
ั้
อนข้ างมากอาจใช้ ระยะเวลาเกือบ 4 สัปดาห์ หรื อมากกว่าใน
กรณีที่ระบบ IC มีปัญหา จึงขอให้ จนท.สตท. แจ้ งระยะเวลาทีค่ าดว่าจะกระบวนการสมัครสอบจะ
เสร็ จสิ ้นต่อผู้สมัครในวันที่รับสมัครด้ วย
สาหรับผู้ท่ เี คยสมัครสอบแล้ ว
1) จนท. สตท. รับใบสมัครสอบจากผูส้ มัคร หากเป็ นกรณีนกั ศึกษาหรืออาจารย์ประจา จะต้องแนบใบรับรอง
สถานภาพฉบับใหม่มาด้วย
2) จนท. Cert Admin ตรวจสอบข้อมูลผูส้ มัครจากระบบ CCMS ว่าผูส้ มัครยังอยู่มี Eligibility Period 4 ปี
หรือไม่ หากพบว่าผูส้ มัครหมดอายุแล้ว จะต้องแจ้งให้ทาการสมัครใหม่ เหมือนการสมัครสอบครัง้ แรก
3) หากยังไม่หมดอายุ ก็ให้จนท. Cert Admin ตรวจสอบประวัตสิ อบใน IBM เพื่อดูประวัตกิ ารสอบเดิม
เพื่อให้ทราบว่าเป็ นการสอบซ้าในส่วนทีส่ อบไม่ผ่านหรือไม่ และครบกาหนด 90 วันหรือไม่
4) รับชาระค่าสมัครสอบ โดยคานวณตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันทีส่ มัคร (อ้างอิงอัตราหน้า web ธปท)
5) ให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน และส่งมอบให้ลกู ค้า
6) เจ้าหน้าทีก่ ารเงินนาส่งเอกสารสมัครสอบ และสาเนาใบเสร็จให้จนท. Certification Admin
7) จนท. Cert Admin ส่งข้อมูล FRR ในส่วนวิชาทีผ่ สู้ มัครต้องการสอบในระบบ IC ได้เลย
8) เมื่อ IIA ตอบรับ FRR แล้ว IIA จะแจ้ง Authorization to test ของผูส้ มัครแต่ละคนมาให้ให้จนท. จัดทา
Authorization to test letter ส่งให้แก่ผสู้ มัครสอบทางอีเมล์

ระยะเวลาที่ มีสิทธิ์ สอบ (Eligibility Period)
IIA กาหนดให้ผสู้ มัครสอบทุกคนจะต้องทาการสอบรับวุฒบิ ตั รแต่ละประเภทให้ผ่านภายใน 4 ปีนบั
จากวันทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้สอบ หากพ้นกาหนด 4 ปีแล้วยังสอบไม่ผ่าน จะถือว่าผลสอบทีผ่ ่านมาแต่ละครัง้ และ
สิทธิการสอบทั
ง้ หมดจะกลายเป็นโมฆะ ผูส้ มัครทีป่ ระสงค์จะสอบ จะต้องทาการสมัครสอบ ส่งเอกสารขอ
์
สมัครสอบใหม่ รวมถึงชาระค่าแรกเข้าและค่าสอบใหม่ทงั ้ หมด
หมายเหตุ จนท. สตท. จะต้องตรวจสอบ Eligibility Period ของผูส้ มัครในระบบ CCMS ก่อนทาการรับสมัคร

การกาหนดวันและเวลาสอบ
สาหรับผูส้ มัครสอบครังแรก
้
เมื่อได้รบั การยืนยันสิทธิการสอบจากสมาคมฯ
แล้ว จะต้องเข้าไป
์
สร้าง account ของตนเองในระบบของ Pearson Vue ที่ www.pearsonvue.com โดยกาหนด username
และ password เอง ทัง้ นี้ผสู้ อบจะต้องจาหรือจด username และ password ทีต่ นกาหนดไว้ เนื่องจากเป็ น
ข้อมูลส่วนตัวทีส่ มาคมฯ ไม่ทราบ หากหายหรือจาไม่ได้ จะต้องติดต่อไปยัง customer service ของ
Pearsonvue ให้สง่ มาให้ใหม่เท่านัน้
ทัง้ นี้ เมื่อ account ของผูส้ อบได้รบั การยืนยันจาก pearsonvue แล้ว ผูส้ อบจะสามารถ log in เพื่อ
เข้าไปกาหนดสถานทีส่ อบ ภาษาทีต่ อ้ งการสอบ รวมถึงวันและเวลาทีต่ นสะดวกเข้ารับการสอบได้
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สาหรับผูท้ ี่เคยสอบหรือมี account ในระบบแล้ว เมื่อได้รบั การยืนยันสิทธิการสอบจากสมาคมฯ
์
ก็สามารถ log in เข้าไปใน www.pearsonvue.com เพื่อกาหนดสถานทีส่ อบ ภาษาทีต่ อ้ งการสอบ รวมถึงวัน
และเวลาทีต่ นสะดวกเข้ารับการสอบได้

การเลื่อน หรือยกเลิกการสอบ
หากผูส้ มัครสอบได้ทาการกาหนดวันและเวลาสอบในระบบแล้ว และประสงค์จะเลื่อนหรือยกเลิกการ
สอบ จะต้องแจ้งไปทาง Pearsonvue ล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชัวโมงก่
่
อนกาหนดการสอบด้วยตนเอง และ
ชาระค่าเลื่อนหรือยกเลิกการสอบตรงไปยัง Pearsonvue และรอรับการยืนยันจาก Pearsonvue หากใกล้ถงึ
กาหนดการสอบเดิมแล้วผูส้ มัครสอบยังไม่ได้รบั การยืนยันกลับ ขอให้ตดิ ต่อ call center ของ Pearsonvue
ทัง้ นี้ หากการเลื่อนหรือยกเลิกการสอบไม่สมบูรณ์ และผูส้ มัครสอบไม่ปรากฎตัวในวันสอบ จะถือว่าสละสิทธิ ์
การสอบ และจะไม่สามารถขอคืนสิทธิสอบ
์ หรือค่าสมัครสอบได้ หากต้องการสอบใหม่ จะต้องทาการสมัคร
และชาระค่าสอบใหม่เท่านัน้

การขยายเวลาสอบ (Extension Exam Day)
หากผูส้ มัครเคยกาหนดวันและเวลาสอบ รวมถึงทาการเลื่อนสอบแล้ว 1 ครัง้ แต่กย็ งั ไม่สะดวกทา
การสอบภายในระยะเวลาทีก่ าหนดได้อกี ผูส้ มัครสอบสามารถแจ้งมายังสมาคมฯ เพื่อทาเรื่องขอขยายเวลา
สอบ ได้อกี 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลา 30 วัน 60 วัน หรือ 90 วัน โดยชาระค่าธรรมเนียมการขอขยายเวลาสอบ
มายังสมาคมฯ
หมายเหตุ จนท.สตท. จะต้องตรวจสอบวันสอบครัง้ สุดท้ายของส่วนทีส่ มัครจากระบบ IBM ก่อนรับสมัครสอบ

อัตราค่ าสอบ และค่ าธรรมเนียมต่ าง ๆ
ประเภท
ค่าแรกเข้า (ต่อ 1 วุฒบิ ตั ร)
CIA Part 1
CIA Part 2
CIA Part 3
Specialty Exam Fee
(CCSA, CFSA, CRMA, CGAP)
Extension Fee
• 60 days
ค่าเลื่อนหรือยกเลิกการสอบ
(จ่ายตรง Pearsonvue) Reschedule ด้วยตนเอง
ค่าขยาย Eligibility Period ระยะเวลา 12 เดือน
(ทาได้ 1 ครัง้ )
ค่ารายงาน CPE ของ CIA
ค่ารายงาน CPE ของ Specialty Exam

สมาชิก IIA
115
280
230
230
380

หน่วย : USD
บุคคลทั่วไป นักศึกษาและอาจารย์ ประจา
230
65
395
230
345
180
345
180
495
N/A

100
75

100
75

100
75

275

275

275

35
15

110
105

N/A
N/A
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การเข้ารับการสอบ
เมื่อผูส้ มัครทาการกาหนดวันและเวลาสอบบนระบบของ Pearsonvue แล้ว จะได้รบั อีเมล์ยนื ยันการ
เข้าสอบจาก Pearsonvue ผูส้ มัครจะต้องนาอีเมล์ฉบับดังกล่าว พร้อมทัง้ บัตรประชาชนทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษ
(SMART ID CARD) หรือ Passport ตัวจริง ไปแสดงตนหน้าห้องสอบก่อนการสอบเริม่ อย่างน้อย 30 นาที
ทางจนท. ของศูนย์สอบจะตรวจสอบเอกสารยืนยันกาหนดการสอบ หลักฐานแสดงตน ในกรณีทผ่ี เู้ ข้าสอบ
สวมแว่นตา ทางจนท.จะตรวจสอบแว่นตาโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนอนุญาตให้เข้าห้องสอบ ผูส้ อบ
ไม่สามารถนาสิง่ ของใด ๆ ติดตัวเข้าห้องสอบได้ หากผูส้ อบท่านใดทาข้อสอบเสร็จก่อนเวลาสามารถยกมือ
เพื่อให้จนท.ศูนย์สอบ มาพาออกจากห้องสอบได้ ทัง้ นี้จนท.ศูนย์สอบไม่มสี ทิ ธิพู์ ดคุยเกีย่ วกับข้อสอบใดๆ

ข้อสงสัยหรือปัญหาในการเข้ารับการสอบ
ั
ในกรณีทผ่ี สู้ อบมีปญหาหรื
อข้อสงสัยเกีย่ วกับข้อสอบ สามารถแจ้งไปยัง IIA หรือผ่านทางสมาคมฯ
ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อสงสัยหรือปญั หาดังกล่าว จะได้รบั การสอบทานจาก IIA แต่จะไม่มกี ารปรับผลสอบหรือ
แก้ไขผลสอบใด ๆ ให้แก่ผสู้ อบ
ในกรณีทศ่ี นู ย์สอบปิ ดเนื่องจากมีเหตุสดุ วิสยั ทางศูนย์สอบจะพยายามติดต่อผูเ้ ข้าสอบเพื่อแจ้งให้
ทราบ หากไม่สามารถติดต่อได้ ทางศูนย์ฯ จะชดเชยโดยการคืนสิทธิสอบให้
แก่ผสู้ อบเป็ นกรณี ๆ ไป อย่างไร
์
ก็ตาม หากศูนย์สอบไม่ได้ปิด แต่ผสู้ อบไม่ปรากฎตัวเข้าสอบตามกาหนด ทางศูนย์สอบจะได้รบั ผิดชอบใด ๆ
ในกรณีทเ่ี กิดปญั หาทางเทคนิคระหว่างการสอบ ทางศูนย์สอบจะให้ผสู้ อบรอประมาณ 30 นาทีเผื่อ
ั
ปญั หาจะได้รบั การแก้ไข หากปญหายั
งคงไม่ได้รบั การแก้ไขภายใน 30 นาที ผูส้ อบจะได้สทิ ธิก์ าหนดวันและ
เวลาสอบใหม่ ในกรณีน้ผี สู้ อบจะไม่เสียค่าเลื่อนสอบ

เกณฑ์ผ่านสอบสาหรับทุกวุฒิบตั ร
ข้อสอบแต่ละข้อจะมีคะแนนไม่เท่ากันขึน้ อยู่กบั ความยากง่ายของข้อสอบและวัตถุประสงค์การออกข้อสอบ
ทัง้ นี้คะแนนดิบทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมดจะถูกนาไปประมวลผลและแจ้งผล โดยคะแนนเต็มทัง้ สิน้ จานวน 800 คะแนน
เกณฑ์การผ่านสอบ 75% ดังนัน้ ผูท้ ม่ี คี ะแนน 600 ขึน้ ไปจะถือว่าสอบผ่านในส่วนนัน้ ๆ สาหรับผูท้ ส่ี อบผ่าน
ทาง IIAจะแจ้งเพียงว่า Pass สาหรับผูท้ ส่ี อบไม่ผ่าน IIA จะแจ้งผลคะแนน พร้อมข้อควรปรับปรุง อย่างไรก็
ตาม หลังจากเสร็จสิน้ การสอบ ผูส้ อบจะได้รบั ผลสอบอย่างไม่เป็ นทางการ และในเดือนถัดมาทาง IIA จะแจ้ง
ผลสอบอย่างเป็ นทางการผ่านทางสมาคมฯ อีกครัง้

การสอบซา้ (Retest)
• การสอบซา้ ในกรณี สอบไม่ผา่ น
ในกรณีทผ่ี สู้ มัครได้ทาการสอบในส่วนใดส่วนหนึ่งไปแล้ว และสอบไม่ผ่าน หากประสงค์จะสอบซ้า
ในส่วนเดิม จะต้องรอให้ครบกาหนด 90 วันนับจากวันทีน่ งสอบ
ั่
แล้วจึงจะสามารถยื่นใบสมัครสอบได้
• การสอบซา้ ในกรณี เคยสอบผ่านแล้ว
สาหรับผูส้ มัครสอบ CIA ทีเ่ คยสอบผ่านส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว แต่ปรากฎว่าไม่สามารถผ่านการสอบ
ทัง้ 3 part ได้ภายในระยะเวลา 4 ปี หากประสงค์จะทาการสอบ part ดังกล่าวใหม่ จะต้องรอให้ครบกาหนด
3 ปี จึงจะสามารถสมัครสอบใน Part ทีต่ นเองเคยสอบผ่านไปแล้วได้
คู่มอื การสอบวุฒบิ ตั รสากล & การรายงาน CPE จัดทา โดย IIA Thailand
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การส่ งมอบวุฒบิ ัตร
สาหรับผูท้ ส่ี อบผ่านและมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเงื่อนไขของ IIA ทาง IIA จะนาส่งวุฒบิ ตั รมายังสมาคมฯ
เป็ นรายไตรมาส เมื่อสมาคมฯ ได้รบั วุฒบิ ตั รแล้วจะทาการแจ้งให้ผสู้ อบผ่านมารับวุฒบิ ตั รต่อไป

การรักษาสถานภาพผูถ้ ือวุฒิบตั ร
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รทุกประเภทของ IIA จะต้องทาการสะสมชัวโมงการศึ
่
กษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาวิชาชีพ (Continuing
Professional Education - CPE) และรายงานเป็ นประจาทุกปี หากผูถ้ อื วุฒบิ ตั รขาดการรายงาน ทาง IIA จะ
พักสถานภาพวุฒบิ ตั รนัน้ ๆ และผูถ้ อื วุฒบิ ตั รจะไม่สามารถอ้างอิงวุฒบิ ตั รดังกล่าวได้จนกว่าจะได้รายงาน
ชัวโมง
่ CPE ตามเงื่อนไขของ IIA และได้รบั การคืนสถานภาพดังกล่าว

คู่มอื การสอบวุฒบิ ตั รสากล & การรายงาน CPE จัดทา โดย IIA Thailand
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IIA CERTIFICATION PROGRAM

Certified Internal Auditor – CIA
CIA คืออะไร
CIA หมายถึง ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาต ซึง่ เป็ นประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการ
ตรวจสอบภายใน ซึง่ ผูท้ ต่ี อ้ งการรับประกาศนียบัตรนี้จะต้องผ่านการทดสอบความรูด้ า้ นการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายใน และความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน ความเสีย่ ง และเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในปจั จุบนั
ของผูส้ อบ
เนื้ อหาการสอบ
การสอบจะแบ่งออกเป็ น 3 Parts
Part 1 – Internal Audit Basics (ความรูพ้ ืน้ ฐานงานตรวจสอบภายใน)
เนื้อหาเกีย่ วกับมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในสากล หลักการของการควบคุมภายใน และความเสีย่ ง
รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคในการปฎิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
Part 2 – Internal Audit Practice (การปฎิ บตั ิ งานตรวจสอบภายใน)
เนื้อหาเกีย่ วกับการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในทัง้ ในบทบาทเชิงกลยุทธ์และการดาเนินงานของผู้
ตรวจสอบภายใน การกาหนดแผนการตรวจสอบภายในจากความเสีย่ ง และการปฎิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายในในแต่ละงาน (การวางแผน การกากับดูแล การสือ่ สารผลการปฎิบตั งิ าน และการติดตามประเมินผล)
รวมไปถึงการจัดการความเสีย่ งจากการทุจริต และการควบคุม
Part 3 – Internal Audit Knowledge Elements (องค์ความรูท้ วไปที
ั่
่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน)
เนื้อหาการสอบเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ การบริหารความเสีย่ ง โครงสร้าง
องค์กร ซึง่ รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ ความเสีย่ ง การสือ่ สาร การบริหาร หลักการความเป็ นผูน้ า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ การบริหารจัดการด้านการเงิน และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในระดับสากล

ข้อสอบ
ข้อสอบเป็ นปรนัย 4 ตัวเลือก มีจานวนและระยะเวลาการทาสอบดังนี้
PART
Part 1 Internal Audit Basics
Part 2 Internal Audit Practice
Part 3 Internal Audit Knowledge
Elements

จานวน
125 ข้อ
100 ข้อ
100 ข้อ
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คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ สอบ
ผูม้ สี ทิ ธิสอบจะต้
องมีคุณสมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
์
1. บุคคลทัวไปที
่ จ่ บการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทางานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่
เกีย่ วข้อง เช่น การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 2 ปี
2. บุคคลทัวไปที
่ จ่ บการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ทางานด้านตรวจสอบภายใน
หรืองานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 1 ปี
3. บุคคลทัวไปที
่ จ่ บการศึกษาระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทางานด้านตรวจสอบภายใน หรือ
งานที่ เกีย่ วข้อง เช่น การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 5 ปี
4. หากการศึกษาต่ากว่าระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทางานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่
เกีย่ วข้อง เช่น การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 7 ปี
5. เป็ นนักศึกษาเต็มเวลาในสาขาใดก็ได้ทก่ี าลังศึกษาอยูใ่ นปี สดุ ท้ายหรือต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้ว 12 เทอม
สาหรับผูท้ ย่ี งั เรียนไม่จบ หากสอบผ่าน IIA จะยังไม่ออกประกาศนียบัตรให้จนกว่าจะมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตามคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครสอบแบบบุคคลทัวไป
่
6. เป็ นอาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาและทาหน้าทีส่ อนอยูใ่ นปจั จุบนั

เอกสารประกอบการสมัคร
สำหรับกำรสอบครังแรก
้
❖ บุคคลทัวไป
่
• สำเนำบัตรประชำชน หรือพำสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอำยุพร้อมเซ็นรับรองสำเนำถูกต้อง
• ใบทรำนสคริปต์หรือใบปริญญำบัตร พร้อมสำเนำเซ็นรับรอง
• CBT Application Form
• Experience Verification ใบรับรองประสบกำรณ์ทำงำน ซึง่ มีลำยเซ็นรับรองโดยผูบ้ งั คับบัญชำ
• Character Reference Form ใบรับรองควำมประพฤติ ซึง่ มีลำยเซ็นรับรองของผูบ้ งั คับบัญชำ หรือ
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รใด ๆ ของ IIA
❖ อาจารย์ประจา
• สำเนำบัตรประชำชน หรือพำสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอำยุพร้อมเซ็นรับรองสำเนำถูกต้อง
• CBT Application Form
• Professor Status Form ใบรับรองสถำนภำพอำจำรย์ประจำ ซึง่ มีลำยเซ็นรับรองโดยคณบดีและมี
ตรำประทับของมหำวิทยำลัย
• Character Reference Form รับรองโดยคณบดี หรือ CIA
• หนังสือรับรองสถำนภำพอำจำรย์ประจำจำกมหำวิทยำลัยทีส่ งั กัดในกระดำษหัวจดหมำยของ
มหำวิทยำลัย ซึง่ ระบุรำยชื่อวิชำทีส่ อน และกำหนดกำรสอน โดยมีคณบดีเป็ นผูร้ บั รอง
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สำหรับกำรสอบครังต่
้ อไป
ผูส้ มัครสอบ กรอกเฉพำะ CBT Reapplication Form และแฟกซ์มำยังสมำคมฯ พร้อมหลักฐำนกำรโอน
เงินเท่ำนัน้
สำหรับผูท้ ใ่ี ช้สทิ ธินั์ กศึกษำหรืออำจำรย์ประจำทีน่ ำส่ง Full-Time Student/Professor Status แก่
สมำคมฯ จะมีอำยุ 180 วันนับจำกวันทีท่ ป่ี รำกฎในแบบฟอร์ม หำกครบกำหนด นักศึกษำ/ อำจำรย์ประจำ
จะต้องนำส่งแบบฟอร์มฉบับใหม่เพื่อใช้สทิ ธิรั์ บส่วนลด
หมำยเหตุ

ในกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นชื่อหรือนำมสกุล จะต้องแนบใบจดทะเบียนกำรเปลีย่ นชือ่ หรือนำมสกุลมำด้วย

คู่มือการเตรียมตัวสอบ
Self learning :
• Gliem Publication (@4,800/part)
• CIA Learning System
• Wiley CIA Preparation
Preparation Course :
• สตท.
• สภาวิชาชีพบัญชี
• ชมรมธนาคารไทย
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Specialty Certification Program
Certification in Control Self-Assessment (CCSA)
CCSA หมายถึง ประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ซึง่ เป็ นประกาศนียบัตรเฉพาะด้าน
แขนงแรกทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ละจัดสอบโดยคณะกรรมการวิชาชีพของสมาคมผูต้ รวจสอบภายในสากล
โดยจะเป็ นการวัดทักษะของผูป้ ฏิบตั งิ านทีป่ ระสบความสาเร็จในด้านการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
การวัดความเข้าใจในการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และให้คาแนะนาในการสร้างความคิดริเริม่ สาหรับ
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

เนื้ อหาของการสอบ
เนื้อหำข้อสอบของ CCSA จะมีขอบเขตเกีย่ วกับสถำนกำรณ์ของอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ซึง่ IIA ไม่คำดหวังว่ำ
ผูส้ อบจะต้องมีควำมคุน้ เคยกับกำรควบคุมในอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่งโดยเฉพำะ แต่ผสู้ อบควรมี
ควำมคุน้ เคยเกีย่ วกับควำมเสีย่ งและกำรควบคุมโดยทัวไปที
่ จ่ ะสำมำรถนำมำปรับใช้ในกระบวนกำรทำงธุรกิจ
ในแต่ละอุตสำหกรรมได้ เนื้อหำข้อสอบแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
Domain I : ควำมรูพ้ น้ื ฐำนเกีย่ วกับ CSA (5-10%)
Domain II : โปรแกรม CSA (15-25%)
Domain III: ปจั จัยต่ำง ๆ ในกระบวนกำร CSA (15-25 %)
Domain IV: พฤติกรรมองค์กร และวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจ (10-15%)
Domain V: กำรระบุและประเมินควำมเสีย่ ง (15-20%)
Domain VI: ทฤษฎีกำรควบคุมและกำรนำไปใช้ (20-25%)

จานวนข้อสอบและระยะเวลาการสอบ
ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 115 ข้อ ระยะเวลำกำรทำสอบ 2 ชัวโมง
่ 55 นำที

คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ สอบ
ผูม้ สี ทิ ธิสอบจะต้
องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
์
1. บุคคลทัวไปที
่ จ่ บการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทางานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่
เกีย่ วข้อง เช่น การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 2 ปี
2. บุคคลทัวไปที
่ จ่ บการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ทางานด้านตรวจสอบภายใน
หรืองานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 1 ปี
3. บุคคลทัวไปที
่ จ่ บการศึกษาระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทางานด้านตรวจสอบภายใน หรือ
งานที่ เกีย่ วข้อง เช่น การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 5 ปี
4. หากการศึกษาต่ากว่าระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทางานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่
เกีย่ วข้อง เช่น การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 7 ปี
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5. บุคคลในข้อ 1, 2, 3 และ 4 จะต้องมีประสบกำรณ์ดำ้ นกำรตรวจสอบภำยใน, ตรวจสอบบัญชี, CSA ,
QAR กำรบริหำรควำมเสีย่ ง หรือด้ำนกำรตรวจสอบอื่น ๆ อย่ำงน้อย 1 ปี
6. มีประสบกำรณ์ดำ้ น facilitation อย่ำงน้อย 7 ชัวโมง
่ หรือ ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร facilitation อย่ำงน้อย
14 ชัวโมง
่ ทัง้ นี้ประสบกำรณ์กำรทำงำนหรือกำรผ่ำนอบรมจะต้องเป็ นไปตำมแนวทำง ดังนี้
ประสบกำรณ์กำรเป็ น Facilitator ผูส้ มัครจะต้อง
1. เป็ น Facilitator หรือ Co-Facilitator ในกำรทำ CSA Workshop อย่ำงน้อย 1 ครัง้ โดยมีระยะเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ 7 ชัวโมง
่
2. ต้องแสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถทีจ่ ะทำให้กลุม่ มีสว่ นร่วมในกำรทำ Workshop สำมำรถ
แก้ปญั หำควำมขัดแย้งในกลุ่ม และสร้ำงให้เกิดฉันทำมติได้
3. มีสว่ นร่วมในกำรวำงแผนกำรจัดทำ CSA Workshop อย่ำงน้อย 1 Workshop
4. ได้รบั กำรประเมินผลงำนในฐำนะ Facilitators หรือ Co-Facilitator
กำรผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร Facilitation หลักสูตรจะต้องมีเนื้อหำดังนี้
1. เทคนิคในกำรอำนวยควำมสะดวก รวมถึงวิธกี ำรกระตุน้ ให้กลุ่มมีสว่ นร่วม กำรให้ขอ้ มูล และ
รักษำกำรสนทนำให้อยู่ภำยใต้หวั ข้อทีก่ ำหนดได้
2. เทคนิคกำรจัดกำรกับควำมขัดแย้ง รวมถึงกำรจัดกำรกับบุคลำกรแต่ละประเภททีแ่ ตกต่ำงกัน
3. เทคนิคกำรสร้ำงฉันทำมติของกลุ่ม
4. กำรขับเคลื่อนกลุ่ม และหรือกำรตัดสินใจของกลุ่ม
5. กำรวำงแผน Workshop
6. กำรทดลองปฎิบตั หิ น้ำที่ Facilitator ซึง่ รวมกำรประเมินของกลุ่มหรือผลตอบกลับของผูเ้ ข้ำร่วมกำรอบรม
• ผูส้ มัครสอบสำมำรถสมัครสอบได้ในขณะที่คณ
ุ สมบัติด้ำน Facilitation ยังไม่ครบ อย่ำงไรก็
ตำมหำกสอบผ่ำน จะยังไม่ได้รบั ประกำศนี ยบัตรจนกว่ำคุณสมบัติจะครบถ้วนสมบูรณ์
• สำหรับ CIA สำมำรถสมัครสอบ CCSA ได้โดยแสดงหลักฐำนว่ำตนมีประสบกำรณ์ด้ำน
facilitation หรือผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร facilitation เท่ำนัน้

เอกสารประกอบการสมัครสอบ
สำหรับกำรสอบครังแรก
้
❖ บุคคลทัวไป
่
• สำเนำบัตรประชำชน หรือพำสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอำยุพร้อมเซ็นรับรองสำเนำถูกต้อง
• ใบทรำนสคริปต์หรือใบปริญญำบัตร พร้อมสำเนำเซ็นรับรอง
• CBT Application Form
• Experience Verification ใบรับรองประสบกำรณ์ทำงำน ซึง่ มีลำยเซ็นรับรองโดยผูบ้ งั คับบัญชำ
• Character Reference Form ใบรับรองควำมประพฤติ ซึง่ มีลำยเซ็นรับรองของผูบ้ งั คับบัญชำ หรือ
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รใด ๆ ของ IIA
• CCSA Facilitation Validation Form ใบรับรองประสบกำรณ์หรือกำรผ่ำนกำรอบรมเกีย่ วกำรเป็ น
คู่มอื การสอบวุฒบิ ตั รสากล & การรายงาน CPE จัดทา โดย IIA Thailand
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Facilitator ซึง่ ซึง่ มีลำยเซ็นรับรองของผูบ้ งั คับบัญชำ หรือ
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รใด ๆ ของ IIA
สำหรับกำรสอบครังต่
้ อไป
ผูส้ มัครสอบ กรอกเฉพำะ CBT Reapplication Form และแฟกซ์มำยังสมำคมฯ พร้อมหลักฐำนกำรโอนเงินเท่ำนัน้
หมำยเหตุ

ในกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นชื่อหรือนำมสกุล จะต้องแนบใบจดทะเบียนกำรเปลีย่ นชื่อหรือนำมสกุลมำด้วย

คู่มือเตรียมตัวสอบ
•
•
•
•

CCSA Study Guide ของ IIA
Control Self-Assessment: A Practical Guide by Larry Hubbard
Business Risk Assessment by David McNamee
Internal Control — Integrated Framework*, sponsored by the Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) and researched and written by
Coopers & Lybrand LLP
• McKeever CCSA Study System by John J. McKeever
• Sample Exam question
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Certified Government Auditing Professional (CGAP)
CGAP หมายถึง ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในภาคราชการ ซึง่ เป็ นประกาศนียบัตรทีส่ มาคมผู้
ตรวจสอบภายในสากล ได้จดั ทาและออกแบบไว้สาหรับผูต้ รวจสอบภายในทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานหรือใน
สภาพแวดล้อมภาคราชการโดยเฉพาะ การสอบจะเป็ นการวัดความรูแ้ ละทักษะของผูป้ ฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้
คณะกรรมการทีท่ าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาประกาศนียบัตรนี้ ได้มุ่งเน้นให้ผตู้ รวจสอบภายในในภาคราชการมีบทบาทใน
การส่งเสริมให้หน่วยงานภาคราชการมีความรับผิดชอบในหน้าทีต่ ่อสาธารชนและพัฒนาการให้บริการแก่
สังคมอย่างเข้มแข็ง

เนื้ อหาของการสอบ
มำตรฐำนวิชำชีพทีจ่ ะปรำกฎอยูใ่ นเนื้อหำกำรสอบ คือ
•
•

The IIA's International Professional Practices Framework (IPPF)
INTOSAI Standards and Code of Ethics

เนื้อหำกำรสอบแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนหลัก ๆ คือ
Domain I :
Domain II :
Domain III :
Domain IV :

มำตรฐำน กำรกำกับดูแล กรอบควำมเสีย่ งและกำรควบคุม (10-20%)
กำรปฎิบตั งิ ำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ (35-45%)
เทคนิคและทักษะในกำรตรวจสอบภำครัฐ (20-25%)
สภำพแวดล้อมกำรตรวจสอบภำครัฐ (20-25%)

จานวนข้อสอบและระยะเวลาการสอบ
ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 115 ข้อ ระยะเวลำกำรทำสอบ 2 ชัวโมง
่ 55 นำที

คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ สอบ
ผูม้ สี ทิ ธิสอบจะต้
องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
์
1. บุคคลทัวไปที
่ จ่ บการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทางานด้านตรวจสอบภายในหรืองานที่
เกีย่ วข้อง เช่น การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 2 ปี
2. บุคคลทัวไปที
่ จ่ บการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ทางานด้านตรวจสอบภายใน
หรืองานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 1 ปี
3. บุคคลทัวไปที
่ จ่ บการศึกษาระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทางานด้านตรวจสอบภายใน หรือ
งานที่ เกีย่ วข้อง เช่น การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 5 ปี
4. หากการศึกษาต่ากว่าระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทางานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่
เกีย่ วข้อง เช่น การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 7 ปี
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5. บุคคลในข้อ 1, 2, 3 และ 4 จะต้องมีประสบกำรณ์กำรตรวจสอบในหน่วยงำนภำครำชกำร อย่ำงน้อย 2 ปี

เอกสารประกอบการสมัครสอบ
สำหรับกำรสอบครังแรก
้
❖ บุคคลทัวไป
่
• สำเนำบัตรประชำชน หรือพำสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอำยุพร้อมเซ็นรับรองสำเนำถูกต้อง
• ใบทรำนสคริปต์หรือใบปริญญำบัตร พร้อมสำเนำเซ็นรับรอง
• CBT Application Form
• Experience Verification ใบรับรองประสบกำรณ์ทำงำน ซึง่ มีลำยเซ็นรับรองโดยผูบ้ งั คับบัญชำ
• Character Reference Form ใบรับรองควำมประพฤติ ซึง่ มีลำยเซ็นรับรองของผูบ้ งั คับบัญชำ หรือ
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รใด ๆ ของ IIA
สำหรับกำรสอบครังต่
้ อไป
ผูส้ มัครสอบ กรอกเฉพำะ CBT Reapplication Form และแฟกซ์มำยังสมำคมฯ พร้อมหลักฐำนกำรโอน
เงินเท่ำนัน้
หมำยเหตุ

ในกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นชื่อหรือนำมสกุล จะต้องแนบใบจดทะเบียนกำรเปลีย่ นชือ่ หรือนำมสกุลมำด้วย

คู่มือเตรียมตัวสอบ
• CGAP Exam Study Guide
• Auditor Roles in Government Performance Measurement: A Guide to Exemplary Practices
at the Local, State, and Provincial Levels by Paul D. Epstein, Stuart Griefel, and Stephen
L. Morgan
• Performance Auditing: A Measurement Approach by Ronell B. Raaum and Stephen L.
Morgan
• Sample Exam Questions
• INTOSAI Standard - International Organization of Supreme Audit Institutions
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Certified Financial Services Auditor (CFSA)
CFSA หมายถึง ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในด้านการบริการการเงิน ซึง่ เป็ นประกาศนียบัตรทีส่ มาคม
ผูต้ รวจสอบภายในสากล ได้จดั ทาและออกแบบเพื่อวัดความรูแ้ ละความมีประสิทธิภาพในหลักการและการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในในอุตสาหกรรมการให้บริการด้านการเงิน คือ ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกัน และ
ธุรกิจหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ รูปแบบการสอบเปิ ดโอกาสให้ผสู้ อบเลือกสายธุรกิจบริการด้านการเงินทีต่ นต้องการ
ได้ระหว่าง 1) ธุรกิจธนาคาร 2) ธุรกิจประกัน และ 3) ธุรกิจหลักทรัพย์

เนื้ อหาของการสอบ
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็ นเนื้ อหำภำพรวมเกี่ยวกับธุรกิ จกำรเงิ น มีน้ำหนักข้อสอบ 80% เนื้ อหำประกอบด้วย
Domain I: กำรตรวจสอบด้ำนบริกำรทำงกำรเงิน (25-35%)
Domain II: กำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน (25-35%)
Domain III: กำรตรวจสอบกระบวนกำรให้บริกำรทำงกำรเงิน (25-35%)
Domain IV: สภำพแวดล้อมกำรกำกับดูแล (10-20%)
ส่วนที่ 2 เป็ นเนื้ อหำเน้ นเฉพำะประเภทธุรกิ จที่ผสู้ มัครสอบเลือก มีน้ำหนัก 20% คือ
ธุรกิจธนำคำร : ผลิตภัณฑ์ กระบวนกำร และสภำพแวดล้อมกำรกำกับดูแล (20% — Proficiency Level)
ธุรกิจประกัน : ผลิตภัณฑ์ กระบวนกำร และสภำพแวดล้อมกำรกำกับดูแล (20% — Proficiency Level)
ธุรกิจหลักทรัพย์ : ผลิตภัณฑ์ กระบวนกำร และสภำพแวดล้อมกำรกำกับดูแล (20% — Proficiency Level)

จานวนข้อสอบและระยะเวลาการสอบ
ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 115 ข้อ ระยะเวลำกำรทำสอบ 2 ชัวโมง
่ 55 นำที

คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ สอบ
ผูม้ สี ทิ ธิสอบจะต้
องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
์
1. บุคคลทัวไปที
่ จ่ บการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทางานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่
เกีย่ วข้อง เช่น การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 2 ปี
2. บุคคลทัวไปที
่ จ่ บการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ทางานด้านตรวจสอบภายใน
หรืองานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 1 ปี
3. บุคคลทัวไปที
่ จ่ บการศึกษาระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทางานด้านตรวจสอบภายใน หรือ
งานที่ เกีย่ วข้อง เช่น การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 5 ปี
4. หากการศึกษาต่ากว่าระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทางานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่
เกีย่ วข้อง เช่น การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 7 ปี
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5. บุคคลในข้อ 1, 2, 3 และ 4 จะมีประสบกำรณ์กำรตรวจสอบในธุรกิจกำรเงิน อย่ำงน้อย 2 ปี

เอกสารประกอบการสมัครสอบ
สำหรับกำรสอบครังแรก
้
❖ บุคคลทัวไป
่
• สำเนำบัตรประชำชน หรือพำสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอำยุพร้อมเซ็นรับรองสำเนำถูกต้อง
• ใบทรำนสคริปต์หรือใบปริญญำบัตร พร้อมสำเนำเซ็นรับรอง
• CBT Application Form
• Experience Verification ใบรับรองประสบกำรณ์ทำงำน ซึง่ มีลำยเซ็นรับรองโดยผูบ้ งั คับบัญชำ
• Character Reference Form ใบรับรองควำมประพฤติ ซึง่ มีลำยเซ็นรับรองของผูบ้ งั คับบัญชำ หรือ
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รใด ๆ ของ IIA
สำหรับกำรสอบครังต่
้ อไป
ผูส้ มัครสอบ กรอกเฉพำะ CBT Reapplication Form และแฟกซ์มำยังสมำคมฯ พร้อมหลักฐำนกำรโอน
เงินเท่ำนัน้
หมำยเหตุ

ในกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นชื่อหรือนำมสกุล จะต้องแนบใบจดทะเบียนกำรเปลีย่ นชือ่ หรือนำมสกุลมำด้วย

คู่มือกำรเตรียมตัวสอบ
•
•
•
•
•

CFSA Study Guide
Auditing Derivative Strategies by Barbara Davison
Auditing Investments by Barbara Davison
The Broker-Dealer Audit Guide by Richard D. Ross
Financial Shenanigans: How to Detect Accounting Gimmicks and Fraud in Financial Reports
by Dr. Howard Schilit
• Mergers, Acquisitions, and Divestitures: Control and Audit Best Practices by Dr. Georges M.
Selim, Dr. Sudi Sudarsanam, and Michael K. Lavine
• Understanding the Mergers and Acquisitions Process by Barbara Davison
• Sample Exam Questions
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Certification in Risk Management Assurance (CRMA)
CRMA คือประกาศนียบัตรทีอ่ อกแบบสาหรับผูต้ รวจสอบภายในหรือเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งทีม่ หี น้าที่
รับผิดชอบและประสบการณ์ในการให้ความเชื่อมันด้
่ านการบริหารความเสีย่ ง กระบวนการกากับดูแล การให้
ความเชื่อมันด้
่ านคุณภาพ หรือการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ซึง่ เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการประเมินสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับการกากับดูแลองค์กร และการประเมินความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร
รวมถึงการให้คาปรึกษาและการให้ความเชื่อมันในเรื
่
่องดังกล่าวด้วย

เนื้ อหาการสอบ
กำรสอบ CRMA ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
• กำรสอบ CIA PART I ข้อสอบปรนัย 125 ข้อ เวลำทำข้อสอบ 2 ชัวโมง
่ 30 นำที ผูส้ มัครสอบ
CRMA สำมำรถสอบ CIA Part 1 ก่อน หลัง หรือระหว่ำงกำรสอบ CRMA ได้
สำหรับผูส้ มัครทีส่ อบผ่ำนกำรสอบ CIA PART I แล้ว สำมำรถลงสอบเนื้อหำหลักของ CRMA
เพื่อให้คุณสมบัตคิ รบถ้วนสำหรับกำรรับวุฒบิ ตั รได้ทนั ที
• กำรสอบ CRMA ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหำ 4 ส่วน และมีเวลำทำข้อสอบ 2 ชัวโมง
่
เนื้อหำข้อสอบ 4 ส่วนของ CRMA จะเป็ นกำรทดสอบระดับควำมเชียวชำญของผูส้ อบ ซึง่ หมำยถึง
ผูส้ อบจะต้องแสดงควำมมีเชีย่ วชำญในเรื่องต่ำงๆ เหล่ำนี้ ด้วยควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้และสำมำรถ
นำหลักกำรไปประยุกต์ใช้ได้
เนื้อหำหลักของกำรสอบ CRMA ครอบคลุม 4 ขอบเขต ดังนี้
ส่วนที่ 1: กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี ององค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (25-30%)
ส่วนที่ 2: หลักกำรของกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (25-30%)
ส่วนที่ 3: บทบำทกำรให้ควำมเชื่อมันของผู
่
ต้ รวจสอบภำยใน (20-25%)
ส่วนที่ 4: บทบำทผูใ้ ห้คำปรึกษำของผูต้ รวจสอบภำยใน (20-25%)

คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ สอบ
ผูม้ สี ทิ ธิสอบจะต้
องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
์
1. บุคคลทัวไปที
่ จ่ บการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทางานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่
เกีย่ วข้อง เช่น การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 2 ปี
2. บุคคลทัวไปที
่ จ่ บการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ทางานด้านตรวจสอบภายใน
หรืองานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 1 ปี
3. บุคคลทัวไปที
่ จ่ บการศึกษาระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทางานด้านตรวจสอบภายใน
หรืองานที่ เกีย่ วข้อง เช่น การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 5 ปี

คู่มอื การสอบวุฒบิ ตั รสากล & การรายงาน CPE จัดทา โดย IIA Thailand

18

4. หากการศึกษาตา่ กว่าระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทางานด้านตรวจสอบภายใน หรืองาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ อย่างน้อย 7 ปี
5. บุคคลในข้อ 1, 2, 3 และ 4 จะต้องมีประสบกำรณ์กำรตรวจสอบ หรือกำรควบคุมทีเ่ กีย่ วข้องในธุรกิจ
เช่น กำรบริหำรควำมเสีย่ ง กำรให้ควำมเชื่อมัน่ หรือ CSA อย่ำงน้อย 2 ปี

เอกสารประกอบการสมัครสอบ
สำหรับกำรสอบครังแรก
้
❖ บุคคลทัวไป
่
• สำเนำบัตรประชำชน หรือพำสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอำยุพร้อมเซ็นรับรองสำเนำถูกต้อง
• ใบทรำนสคริปต์หรือใบปริญญำบัตร พร้อมสำเนำเซ็นรับรอง
• CBT Application Form
• Experience Verification ใบรับรองประสบกำรณ์ทำงำน ซึง่ มีลำยเซ็นรับรองโดยผูบ้ งั คับบัญชำ
• Character Reference Form ใบรับรองควำมประพฤติ ซึง่ มีลำยเซ็นรับรองของผูบ้ งั คับบัญชำ หรือ
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รใด ๆ ของ IIA
สำหรับกำรสอบครังต่
้ อไป
ผูส้ มัครสอบ กรอกเฉพำะ CBT Reapplication Form และแฟกซ์มำยังสมำคมฯ พร้อมหลักฐำนกำรโอน
เงินเท่ำนัน้
หมำยเหตุ

ในกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นชื่อหรือนำมสกุล จะต้องแนบใบจดทะเบียนกำรเปลีย่ นชื่อหรือนำมสกุลมำด้วย

คู่มือกำรเตรียมตัวสอบ
• CRMA Resource
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การพัฒนาวิ ชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
(Continuing Professional Education)
ผูท้ ถ่ี อื วุฒบิ ตั รวิชำชีพสำกลทุกประเภทจะต้องทำกำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเป็ นกำรพัฒนำ
ควำมรูค้ วำมสำมำรถของตนเอง และรำยงำนชัวโมงกำรพั
่
ฒนำวิชำชีพนี้มำยังสตท. เป็ นประจำทุกปี สำหรับ
แนวทำงกำรเก็บสะสมชัวโมงกำรพั
่
ฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของ IIA ดังนี้
ผูถ้ ือวุฒิบตั รวิ ชำชีพ มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำร :
- ดำรงไว้ซง่ึ ควำมรูแ้ ละทักษะของตน
- พัฒนำควำมรูแ้ ละทักษะของตนให้เท่ำทันต่อกำรพัฒนำของมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงขัน้ ตอน
กำรทำงำนและเทคนิค และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนของตน (กำรตรวจสอบภำครัฐ กำรบริห ำรทำง
กำรเงิน กำรประเมินกำรควบคุมตนเอง หรือกำรให้ควำมเชื่อมันด้
่ ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง)
ข้อกำหนดกำรรำยงำน CPE สำหรับผูถ้ ือวุฒิบตั ร
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รจะต้องรับรองตนเองโดยกำรเก็บสะสมชัวโมงกำรพั
่
ฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องให้ครบถ้วน และมี
หน้ ำ ที่ ร ับ รองว่ ำ ชัว่ โมง CPE ที่ ไ ด้ ม ำนั ้น สอดคล้ อ งกับ แนวทำงกำรสะสมชัว่ โมง CPE ที่ ก ำหนดโดย
คณะกรรมกำรวุฒบิ ตั รวิชำชีพ ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รจะต้องนำส่งแบบฟอร์มกำรรำยงำนชัวโมง
่
CPE ทุกปี รวมถึงต้อง
รับรองว่ำกำรรำยงำนนัน้ เป็ นไปตำมข้อกำหนดกำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั ร จะได้รบั แจ้งเตือนให้รำยงำน CPE ทุกปี ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รสำมำรถส่งแบบฟอร์มกำรรำยงำน CPE
ได้ในระบบกำรจัดกำรข้อมูลวุฒิบตั รผู้สอบ (CCMS) ของ IIA ภำยในวันที่ 31 ธ.ค.ของทุกปี หรือผ่ำนทำง
สมำคมผูต้ รวจสอบภำยในในประเทศ ภำยในวันที 30 พฤศจิกำยน ของทุกปี
ทัง้ นี้คณะกรรมกำรวุฒบิ ตั รวิชำชีพอำจจะอนุ มตั ยิ กเว้นกำรเก็บสะสม CPE ทัง้ หมด หรือบำงส่วน (เมื่อได้รบั
กำรร้องขอ) ให้แก่ผถู้ อื วุฒบิ ตั รทีม่ เี หตุผลอันสมควรเช่น ผูท้ ถ่ี ูกเกณฑ์ทหำร หรือผูท้ ป่ี ระสบปญั หำ
ผูถ้ ือวุฒิบตั รแต่ละท่ำนควรส่งแบบฟอร์มกำรรำยงำน CPE โดยไม่ต้องแนบเอกสำรประกอบไปยัง IIA หรือ
ผ่ำนทำงสมำคมฯในประเทศ เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดกำรรำยงำน CPE ผู้ถือวุฒบิ ตั รทุกท่ำนควรเก็บ
รักษำสำเนำแบบฟอร์มรำยงำนทีย่ ่นื ต่อ IIA รวมถึงเอกสำรประกอบกำรรำยงำนไว้อย่ำงน้อย 3 ปี หลังจำกกำร
รำยงำน เพื่อยื่นต่อ IIA หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยจำก IIA ในกรณีท่ี IIA ขอตรวจสอบภำยหลัง ซึง่ ผูถ้ อื วุฒบิ ตั ร
จะต้องเก็บบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เพื่อสนับสนุนกำรรำยงำนทีต่ นยื่นต่อ IIA ในกรณีถูกตรวจ :
1. ชื่อโปรแกรม และ/หรือ รำยละเอียดของเนื้อหำ
2. วันทีเ่ ข้ำร่วม
3. สถำนทีจ่ ดั อบรมหรือโครงกำร
4. องค์กรทีใ่ ห้กำรสนับสนุน
5. จำนวนชัวโมงซึ
่
ง่ ได้รบั จำกผูจ้ ดั หลักสูตร
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6. จดหมำย ใบวุฒบิ ตั ร หรือใบรับรองกำรเข้ำอบรม
7. เอกสำรประชำสัมพันธ์ กำรนำเสนอปำกเปล่ำ และกำรมีสว่ นร่วมในแบบอื่น ๆ
กำรไม่ส่งรำยงำนภำยในกำหนดจะมีผลทำให้สถำนภำพวุฒิบตั รเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติจำก “ Active” เป็ น
“In active”
สถำนภำพกำรรำยงำน CPE
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รจะต้องระบุสถำนภำพของตนเองเมื่อรำยงำน CPE ประจำปี ทัง้ นี้ จำนวนชัวโมง
่ CPE ทีต่ อ้ ง
สะสมจะแตกต่ำงไปขึน้ อยู่กบั ประเภทของวุฒบิ ตั รและสถำนภำพในขณะทีร่ ำยงำน
่
CPE ที่ต้องกำร ต่อปี
กำรปฏิ บตั ิ งำน จำนวนชัวโมง
กำรนำ
สถำนภำพ
ควำมหมำย
ด้ำนกำร
CCSA, CFSA,
วุฒิบตั รไปใช้
CIA
ตรวจสอบ
CGAP, CRMA
ปฏิบตั งิ ำน

ไม่ได้
ปฏิบตั งิ ำน
เกษียณ
พัก
สถำนภำพ

ยังปฏิบตั งิ ำนด้ำนกำร
ตรวจสอบภำยใน หรือ
งำนทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม่ได้ปฏิบตั งิ ำน
ตรวจสอบภำยในหรือ
งำนทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม่ได้ทำงำนแล้ว
เมื่อขำดกำรรำยงำน
ชัวโมง
่ CPE หรือ
ไม่ชำระค่ำธรรมเนียม
กำรพัฒนำวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่อง ก็จะถูก
เปลีย่ นสถำนภำพโดย
อัตโนมัติ

ได้

ได้

40

20

ได้

ไม่ได้

20

10

ได้
ไม่ได้

ไม่ได้
ไม่ได้

0
0
จำนวนชัวโมงในกำรขอคื
่
นสถำนภำพ
ขึน้ อยู่กบั ประเภทของวุฒบิ ตั รและ
ระยะเวลำกำรถูกพักสถำนภำพ

ค่ำธรรมเนี ยมกำรพัฒนำวิ ชำชีพอย่ำงต่อเนื่ อง
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รทุกคนทีย่ งั ปฏิบตั งิ ำน และไม่ได้ปฏิบตั งิ ำน จะต้องชำระค่ำธรรมเนียมกำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำง
ต่อเนื่อง หำกไม่ได้ชำระค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวภำยในวันที่ 31 ธันวำคม จะมีผลทำให้สถำนภำพวุฒบิ ตั ร
เปลีย่ นไปโดยอัตโนมัตจิ ำก “Active” เป็ น “Inactive” ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รอำจต้องดำเนินกำรขอคืนสถำนภำพผู้
ตรวจสอบภำยในรับอนุญำต และในกำรดำเนินกำรขอคืนสถำนภำพ ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รต้องรำยงำนชัวโมง
่
CPE
โดยใช้แบบฟอร์มกำรรำยงำน CPE และต้องชำระค่ำธรรมเนียมกำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องประจำปี ดว้ ย
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กำรคืนสถำนภำพผูถ้ ือวุฒิบตั ร
หำกผูถ้ อื วุฒบิ ตั รถูกพักสถำนภำพนำนเกินกว่ำ 12 เดือน ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รจะต้องสะสมและรำยงำนจำนวนชัวโมง
่
CPE ให้ครบตำมสถำนภำพของตน (อ้ำงอิงข้อมูลจำกส่วนสถำนภำพกำรรำยงำน CPE ข้ำงต้น) นอกจำกนี้
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รทีถ่ ูกพักสถำนภำพจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมกำรคืนสถำนภำพผูถ้ อื วุฒบิ ตั รเมื่อทำกำรรำยงำน
CPE ด้วย
กำรรับรองตนเอง
ในขณะทีก่ รอกแบบฟอร์มกำรรำยงำน CPE ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รทุกคนจะต้องรับรองตนเองในเรื่องต่อไปนี้:
• จะให้บริกำรงำนตรวจสอบภำยในทีเ่ ป็ นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพฯ
• จะปฏิบตั ติ ำมประมวลจรรยำบรรณ
• จะไม่ทำให้ IIA เสือ่ มเสียชื่อเสียง
• จะเปิ ดเผยข้อมูลกรณีถูกดำเนินคดีอำญำทีม่ ขี น้ึ ก่อนช่วงเวลำกำรรำยงำน
กิ จกรรมที่เข้ำเกณฑ์นับชัวโมงกำรพั
่
ฒนำวิ ชำชีพอย่ำงต่อเนื่ อง
เป็ นทีค่ ำดหวังว่ำผูถ้ อื วุฒบิ ตั รจะรักษำมำตรฐำนของวิชำชีพในระดับสูงด้วยกำรคัดเลือกโปรแกรมกำรศึกษำที่
มีคุ ณ ภำพเพื่อน ำมำรำยงำนกำรสะสมชัวโมงกำรพั
่
ฒ นำวิช ำชีพ อย่ำงต่ อ เนื่ อ ง ทัง้ นี้ เกณฑ์ก ำรพิจำรณำ
โปรแกรมกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องทีย่ อมรับได้โดยทัวไปมี
่ ดงั นี้ :
1. โปรแกรมเฉพำะนัน้ เป็ นทีย่ อมรับว่ำเป็ นโปรแกรมกำรเรียนรูอ้ ย่ำงเป็ นทำงกำร และมีสว่ นโดยตรงต่อ
ควำมสำมำรถเชิงวิชำชีพของผูถ้ อื วุฒบิ ตั ร
2. โปรแกรมทีไ่ ด้รบ
ั กำรยอมรับจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละโปรแกรม ดังข้อมูลด้ำงล่ำงนี้
CIA

CCSA

CFSA

CGAP

CRMA

ส่งผลต่อควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพของผูเ้ ข้ำร่วม
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมระบุระดับควำมรูท้ ผ่ี เู้ ข้ำร่วมจะได้รบั หรือระดับควำมสำมำรถทีจ่ ะ แสดงให้เห็นหลังจำก
จบโปรแกรม
ระบุระดับกำรศึกษำ หรือประสบกำรณ์เบือ้ งต้นทีผ่ เู้ ข้ำร่วมโปรแกรมควรมี ซึง่ เหมำะสมกับโปรแกรม
พัฒนำเนื้อหำวิชำและออกแบบกำรสอนโดยผูเ้ ชีย่ วชำญทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมำะสม
เนื้อหำของโปรแกรมเป็ นปจั จุบนั
เป็ นโปรแกรมระดับ เป็ นโปรแกรมระดับมือ เป็ นโปรแกรม
เป็ นโปรแกรมระดับ เป็ นโปรแกรมระดับ
มืออำชีพและ
อำชีพและเกีย่ วข้องกับ ระดับมืออำชีพและ มืออำชีพและ
มืออำชีพและ
เกีย่ วข้องกับองค์
โครงสร้ำงหัวข้อกำร
เกีย่ วข้องกับ
เกีย่ วข้องกับ
เกีย่ วข้องกับ
ควำมรูข้ อง CIA
สอบ CCSA
โครงสร้ำงหัวข้อ
โครงสร้ำงหัวข้อ
โครงสร้ำงหัวข้อกำร
กำรสอบ CFSA
กำรสอบ CGAP
สอบ CRMA
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หัวข้อวิชำต่อไปนี้ได้รบั กำรยอมรับให้เก็บชัวโมง
่
CPE ได้ตรำบเท่ำทีม่ คี ุณสมบัตติ รงกับโครงสร้ำงหัวข้อและ
หลักเกณฑ์กำรเก็บ CPE ข้ออื่น ๆ
CIA
CCSA
CFSA
CGAP
CRMA
กำรตรวจสอบและ
กำรบัญชี

หลักกำรพืน้ ฐำน
งำน CCSA

กำรบริหำรและกำร กำรบูรณำกำรงำน
สือ่ สำร (ทัง้ โดย
CSA
วำจำและกำรเขียน)
คอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของ
กระบวนกำร CSA
กำรประยุกต์ใช้
คณิตศำสตร์ สถิติ
และกำรวิเครำะห์
เชิงปริมำณในธุรกิจ
เศรษฐศำสตร์

วัตถุประสงค์ทำง
ธุรกิจและผลกำร
ดำเนินงำนของ
องค์กร
กำรประเมินและ
ระบุควำมเสีย่ ง

กฎหมำยธุรกิจ

ทฤษฎีกำรควบคุม
และกำรประยุกต์ใช้

กำรตรวจสอบกำร มำตรฐำนและกำร
บริกำรทำงกำรเงิน ควบคุม / โมเดล
ควำมเสีย่ ง
- ธนำคำร
- ประกัน
- ธุรกิจ
กำรปฏิบตั งิ ำน
หลักทรัพย์
ตรวจสอบภำค
รำชกำร
วิธแี ละทักษะ
ตรวจสอบภำค
รำชกำร
สภำพแวดล้อมกำร
ตรวจสอบภำค
รำชกำร

กิจกรรมกำร
ประเมิน/กำรให้
ควำมเชื่อมันด้
่ ำน
กำรบริหำรควำม
เสีย่ ง
หลักกำรพืน้ ฐำน
งำนบริหำรควำม
เสีย่ ง
องค์ประกอบของ
ควำมเสีย่ ง
ทฤษฎีกำรควบคุม
และกำรประยุกต์ใช้

วัตถุประสงค์ทำง
ธุรกิจและผลกำร
ดำเนินงำนของ
องค์กร

หัวข้อธุรกิจเฉพำะ
เช่น กำรเงิน กำร
ผลิต กำรตลำด
งำนบุคคล
อุตสำหกรรมเฉพำะ
เช่น ภำครำชกำร
ธนำคำร กำร
บริกำรสำธำรณะ
หรือพลังงำน
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กิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจำกทีร่ ะบุในแนวทำงนี้อำจได้รบั กำรยอมรับ หำกผูถ้ อื วุฒบิ ตั รสำมำรถแสดงให้เห็น
ว่ำกิจกรรมเหล่ำนัน้ มีสว่ นในกำรพัฒนำควำมสำมำรถเชิงวิชำชีพของตน และเป็ นหน้ำทีข่ องผูถ้ อื วุฒบิ ตั รอย่ำง
แท้จริงทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่ำกิจกรรมเหล่ำนัน้ มีคุณภำพทีย่ อมรับได้และเป็ นไปตำมข้อกำหนดกำรรำยงำน CPE
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รจะได้รบั ชัวโมง
่
CPE จำนวน 1 ชัวโมง
่
สำหรับกิจกรรมทีม่ รี ะยะเวลำ 50 นำทีถงึ 1 ชัวโมง
่
ตัวอย่ำง กำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่องเป็ นระยะเวลำ 100 นำที คิดเป็ นชัวโมง
่
CPE จำนวน 2 ชัวโมง
่
อย่ำงไรก็ตำม หำกกำรเรียนกำรสอนนัน้ มีระยะเวลำมำกกว่ำ 50 นำที แต่น้อยกว่ำ 100 ก็จะนับ
ชัวโมง
่
CPE ได้เพียง 1 ชัวโมง
่
ทัง้ นี้ จำนวนชัวโมงจำกกิ
่
จกรรมกำรเรียนรูด้ ว้ ยตนเองทีไ่ ด้รบั กำร
ยอมรับหรือกำรเรียนในห้องเรียนสำมำรถสะสม CPE ได้

กำรสอบ
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รจะได้รบั ชัวโมง
่ CPE สำหรับปี ทต่ี นได้รบั วุฒบิ ตั รและปี ถดั ไป ทัง้ นี้จำนวนชัวโมง
่ CPE จะขึน้ อยู่กบั ประเภท
วุฒบิ ตั ร
CIA
CCSA, CFSA, CGAP, CRMA
จำนวนชัวโมง
่ CPE ทีไ่ ด้รบั ในปีทส่ี อบผ่ำนได้วุฒบิ ตั ร
จำนวนชัวโมง
่ CPE ทีไ่ ด้รบั ในปีถดั จำกปี ทไ่ี ด้รบั วุฒบิ ตั ร
ตัวอย่ำง

40
40

20
20

ผูส้ อบผ่ำน CIA ในปี 2014 จะได้รบั CPE จำก IIA จำนวน 40 CPE สำหรับปี 2014 และ 40 CPE สำหรับ
ปี 2015 ดังนัน้ ผูส้ อบผ่ำนในปี 2014 จะต้องเริม่ สะสม CPE ครัง้ แรกในปี 2016 และรำยงำนครัง้ แรกเมื่อ
สิน้ ปี 2016
หำกผูถ้ อื วุฒบิ ตั ร CIA สอบ CCSA ผ่ำน ก็จะได้รบั ชัวโมง
่ CPE จำนวน 20 ชัวโมงส
่
ำหรับปีทส่ี อบผ่ำน
และปี ถดั ไป ซึง่ ชัวโมง
่ CPE ของ CCSA สำมำรถนำมำรวมและรำยงำนเป็ นชัวโมง
่ CPE ของ CIA ได้

กำรศึกษำ
CIA
จำนวนชัวโมงที
่
อ่ นุมตั สิ งู สุด : 40

CCSA
CFSA
CGAP
CRMA
จำนวนชัวโมงที
่
อ่ นุมตั สิ งู สุด : 20 ซึง่ 5 ชัวโมงจำก
่
20 ชัวโมงนี
่
้
จะต้องได้รบั จำกกำรเข้ำอบรมหลักสูตรทีม่ เี นื้อหำเกีย่ วเนื่องกับ
วุฒบิ ตั ร
โปรแกรมกำรศึกษำและพัฒนำทำงวิชำชีพ เช่น กำรสัมมนำและกำรประชุมทีจ่ ดั โดยองค์กรกำรบัญชีและกำรตรวจสอบ
ในระดับท้องถิน่ ระดับมลรัฐ ระดับรัฐ หรือระดับประเทศ
กำรประชุมเชิงวิชำกำรในกำรประชุมของหน่วยงำนและองค์กรกำรบัญชีและกำรตรวจสอบระดับท้องถิน่ ระดับมลรัฐ ระดับ
รัฐ หรือระดับประเทศ
โปรแกรมกำรอบรมภำยในองค์กรอย่ำงเป็ นทำงกำร
โปรแกรมขององค์กรทีใ่ ห้กำรสนับสนุนอื่น ๆ เช่น สมำคมอุตสำหกรรม สมำคมวิชำชีพ เป็ นต้น
กำรผ่ำนหลักสูตรของวิทยำลัยหรือมหำวิทยำลัย (หลักสูตรทีน่ บั หน่วยกิตและไม่นบั หน่วยกิต)
a. สำหรับหน่วยกิตทีไ่ ด้รบั ในแต่ละภำคกำรศึกษำของวิทยำลัยหรือมหำวิทยำลัย จะนับชัวโมง
่
CPE ได้ 15 ชัวโมง
่
b. สำหรับหน่วยกิตทีไ่ ด้รบั จำกกำรศึกษำในแต่ละไตรมำสของวิทยำลัยและมหำวิทยำลัย จะนับชัวโมง
่
CPE ได้ 10 ชัวโมง
่
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CIA
กำรสอบผ่ำน ได้รบั วุฒิบตั ร

CCSA / CFSA / CGAP / CRMA
กำรสอบผ่ำนได้รบั วุฒิบตั ร

a. ในปี ทส่ี อบผ่ำนจะได้รบั ชัวโมง
่ CPE 40 ชัวโมง
่
b. กำรสอบผ่ำนโครงกำรวุฒบิ ตั รวิชำชีพอื่น ๆ จะ
ได้รบั
ชัวโมง
่ CPE 10 ชัวโมงต่
่
อกำรสอบผ่ำน1 ส่วน เช่น
กำรสอบผูต้ รวจสอบบัญชี หรือ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต

a. ในปี ทส่ี อบผ่ำนจะได้รบั ชัวโมง
่ CPE 20 ชัวโมง
่
b. กำรสอบผ่ำนโครงกำรวุฒบิ ตั รวิชำชีพอื่น ๆ จะได้รบั ชัวโมง
่
CPE จำนวน 10 ชัวโมงต่
่
อกำรสอบผ่ำน 1 ส่วน เช่น กำรสอบ
เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี หรือ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต

ควรติดต่อสอบถำมไปยังหน่วยงำนทีอ่ อกวุฒบิ ตั ร ถึง ควรติดต่อสอบถำมไปยังหน่วยงำนทีอ่ อกวุฒบิ ตั ร ถึงจำนวน
ชัวโมง
่ CPE ทีจ่ ะได้รบั ในกรณีทส่ี อบผ่ำน
จำนวนชัวโมง
่ CPE ทีจ่ ะได้รบั ในกรณีทส่ี อบผ่ำน
โปรแกรมกำรเรียนทำงไกล และกำรเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่ำงเป็ นทำงกำรซึง่ เกีย่ วกับกำรตรวจสอบภำยในพร้อมหลักฐำน
กำรสำเร็จกำรศึกษำ

งำนด้ำนวิ ชำกำร
ผลงำนสิง่ พิมพ์น้คี วรเป็ นขอบเขตเนื้อหำวุฒบิ ตั รหรือเกีย่ วข้องกับองค์ควำมรู้ และ/หรือ โครงสร้ำงหัวข้อกำร
สอบรับวุฒบิ ตั รเฉพำะด้ำน ทัง้ นี้ หนังสือหรือบทควำมทีจ่ ดั พิมพ์ซง่ึ ไม่เกีย่ วข้องโดยตรงกับกำรตรวจสอบ
ภำยในจะได้รบั กำรยอมรับให้เก็บชัวโมง
่ CPE ได้ หำกผูถ้ อื วุฒบิ ตั รสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำกิจกรรมเหล่ำนัน้ มี
ส่วนต่อควำมเชีย่ วชำญในวิชำชีพตรวจสอบของตน
CIA

CCSA

CFSA

CGAP

CRMA

จำนวนชัวโมงที
่
อ่ นุมตั สิ งู สุด :25
จำนวนชัวโมงที
่
อ่ นุมตั สิ งู สุด : 10
โดยทัวไป
่ งำนเขียนขนำดเต็มหน้ำ จำนวน 1 หน้ำ พิมพ์โดยเว้นระยะ 1 บรรทัด นับชัวโมง
่ CPE ได้ 2
ชัวโมง
่ โดยจำกัดจำนวนชัวโมง
่ CPE ต่อผลงำน 1 ชิน้ ดังนี้
หนังสือ 25 ชัวโมง
่
หนังสือ 12 ชัวโมง
่
บทควำม 15 ชัวโมง
่
บทควำม 6 ชัวโมง
่
งำนวิจยั 15 ชัวโมง
่
งำนวิจยั 6 ชัวโมง
่
ข้อสอบ CIA ทีร่ บั กำรยอมรับจำก IIA นับ
ข้อสอบสำหรับกำรสอบรับวุฒบิ ตั รเฉพำะด้ำนทีร่ บั กำรยอมรับ
ชัวโมง
่ CPEได้ 1 ชัวโมง
่ ต่อ 1 ข้อ โดย
จำก IIA นับชัวโมง
่
CPE ได้ 1 ชัวโมงต่
่
อ 1 ข้อ โดยจำกัด
จำกัดจำนวนสูงสุด 10 CPE ต่อปี
จำนวนสูงสุด5CPE ต่อปี
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งำนแปล
งำนแปลของสิง่ พิมพ์ต่ำง ๆ ควรอยู่ในขอบเขตเนื้อหำของวุฒิบตั รหรือเกี่ยวข้องกับองค์ควำมรู้ และ/หรือ
โครงสร้ำงหัวข้อกำรสอบวุฒิบตั รเฉพำะด้ำน งำนแปลของบทควำมหรือหนังสือที่ได้รบั กำรตีพิมพ์ซ่งึ ไม่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับงำนตรวจสอบภำยในอำจได้รบั กำรยอมรับให้เก็บชัวโมง
่
CPE ได้ หำกผู้ถือวุฒิบ ัตร
สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำงำนแปลเหล่ำนัน้ มีสว่ นต่อควำมเชีย่ วชำญในวิชำชีพตรวจสอบของตน
CIA
CCSA
CFSA
CGAP
CRMA
จำนวนชัวโมงที
่
อ่ นุมตั สิ งู สุด : 25
จำนวนชัวโมงที
่
อ่ นุมตั สิ งู สุด : 10
โดยทัวไป
่ งำนแปลขนำดเต็มหน้ำ จำนวน 1 หน้ำ พิมพ์โดยเว้นระยะ 1 บรรทัด นับชัวโมง
่ CPE ได้ 2 ชัวโมง
่ โดย
จำกัดจำนวนชัวโมง
่ CPE ต่อผลงำน 1 ชิน้ ดังนี้
หนังสือ 25ชัวโมง
่
หนังสือ 12 ชัวโมง
่
บทควำม 15ชัวโมง
่
บทควำม 6 ชัวโมง
่
งำนวิจยั 15 ชัวโมง
่
งำนวิจยั 6 ชัวโมง
่

งำนบรรยำย
CIA
CCSA
CFSA
CGAP
CRMA
จำนวนชัวโมงที
่
อ่ นุมตั สิ งู สุด : 25
จำนวนชัวโมงที
่
อ่ นุมตั สิ งู สุด : 10
จำนวนชัวโมงที
่
ร่ ำยงำนสำหรับกำรบรรยำยครัง้ แรกขึน้ อยู่กบั ระยะเวลำกำรบรรยำย บวกกับระยะเวลำในกำรเตรียมตัว
ซึง่ คิดเป็ นสำมเท่ำของระยะเวลำกำรบรรยำย
สำหรับกำรบรรยำยครัง้ ต่อไปในหัวข้อและเอกสำรกำรบรรยำยเดิม จะสำมำรถนับชัวโมงได้
่
เฉพำะระยะเวลำกำร
บรรยำย โดยจำกัดจำนวนชัวโมง
่ CPE สูงสุด 5 ชัวโมงต่
่
อปี

กำรเข้ำร่วมกิ จกรรม
CIA
CCSA
CFSA
CGAP
จำนวนชัวโมงที
่
อ่ นุมตั สิ งู สุด : 15
จำนวนชัวโมงที
่
อ่ นุมตั สิ งู สุด : 10
กำรเข้ำร่วมเป็ นคณะกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำทีใ่ นองค์กรวิชำชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรตรวจสอบภำยใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมทีม่ ปี ระสิทธิผล ระยะเวลำ 1 ชัวโมง
่ สำมำรถนับชัวโมง
่
CPE ได้ 1 ชัวโมง
่
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กำรปฎิ บตั ิ งำนกำรประเมิ นคุณภำพจำกภำยนอก (External Quality Assessments)
CIA
CCSA
CFSA
CGAP
CRMA
จำนวนชัวโมงที
่
อ่ นุมตั สิ งู สุด : 20
จำนวนชัวโมงที
่
อ่ นุมตั สิ งู สุด : 10
ชัวโมง
่ CPEในแต่ละปีจะได้รบั จำกกิจกรรมกำรสอบทำนกำรประกันคุณภำพจำกภำยนอก
กำรปฏิบตั งิ ำนระยะเวลำ 1 ชัวโมงสำมำรถนั
่
บชัวโมง
่ CPE ได้ 1 ชัวโมง
่
โดยกิจกรรมกำรประกันคุณภำพจำกภำยนอก
1 กิจกรรมมีขอ้ จำกัด ดังนี้
- กำรสอบทำนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำน - กำรสอบทำนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบ
ตรวจสอบภำยในทีเ่ ป็ นอิสระ (โดย
ภำยในทีเ่ ป็ นอิสระ (โดยบุคคลภำยนอก) (ดังระบุในIPPF) :
บุคคลภำยนอก) (ดังระบุในIPPF) : จำนวน
จำนวนชัวโมงCPE
่
ทีอ่ นุมตั สิ งู สุด 5 ชัวโมงต่
่
อกำรสอบทำน
ชัวโมงCPE
่
ทีอ่ นุมตั สิ งู สุด 5 ชัวโมงต่
่
อกำร
1 ครัง้
สอบทำน 1 ครัง้
- กำรสอบทำนกำรประกันคุณภำพจำกภำยนอก
- กำรสอบทำนกำรประกันคุณภำพจำกภำยนอกระยะเวลำ 1
ระยะเวลำ 1 สัปดำห์ : จำนวนชัวโมง
่
CPEที่
สัปดำห์ : จำนวนชัวโมง
่ CPEทีอ่ นุมตั สิ งู สุด 5 ชัวโมงต่
่
อ
อนุมตั สิ งู สุด 10 ชัวโมงต่
่
อกำรสอบทำน 1 ครัง้
กำรสอบทำน 1 ครัง้
- กำรสอบทำนกำรประกันคุณภำพจำกภำยนอก
- กำรสอบทำนกำรประกันคุณภำพจำกภำยนอกระยะเวลำ 2
ระยะเวลำ 2 สัปดำห์ : จำนวนชัวโมง
่
CPE ที่
สัปดำห์ : จำนวนชัวโมง
่ CPE ทีอ่ นุมตั สิ งู สุด 10 ชัวโมงต่
่
อ
อนุมตั สิ งู สุด 20 ชัวโมงต่
่
อกำรสอบทำน 1 ครัง้
กำรสอบทำน 1 ครัง้
กำรเตรียมกำรและกำรเขียนรำยงำนไม่สำมำรถเก็บชัวโมง
่ CPE ได้
กำรตรวจสอบกำรเก็บชัวโมง
่
CPE
IIA จะยืนยันข้อมูลกำรรำยงำน CPE ของผูถ้ อื วุฒบิ ตั รและ/หรือกำรจัดหลักสูตรต่ำง ๆ โดยกำรทดสอบใน
ลักษณะทีเ่ ห็นสมควร เพื่อตรวจสอบว่ำมีกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดกำรรำยงำน CPE ทีก่ ำหนดไว้ในคูม่ อื ฉบับ
นี้หรือไม่ บทลงโทษสำหรับผูท้ ร่ี ำยงำนข้อมูลเท็จจะเป็ นไปตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนในส่วนนโยบำยและ
กระบวนกำรทำงวินยั
หมำยเหตุ

สมำคมฯ เปิ ดรับรำยงำน CPE ตัง้ แต่เดือนมกรำคม – พฤศจิกำยนของทุกปี ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รที่
ประสงค์จะใช้สทิ ธิสมำชิ
์ กในกำรรำยงำน CPE และชำระค่ำธรรมเนียมอัตรำสมำชิก จะต้องมี
อำยุสมำชิกถึง ณ วันที่ 31 ธันวำคมของปีทร่ี ำยงำน
จนท. สตท. ต้องตรวจสอบสถำนภำพสมำชิ กให้แน่ ใจว่ำผูถ้ ือวุฒิบตั รจะยังคงมีสถำนภำพ
สมำชิ ก ณ วันที่ 31 ธันวำคมของปี ที่รำยงำน ก่อนรับชำระค่ำรำยงำน CPE
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ข้อกำหนดกำรรำยงำนกำรสะสมชัวโมง
่
CPE ของผูถ้ ือวุฒิบตั ร IIA
เพื่อ ให้ผู้ต รวจสอบภำยในสำกลรับ อนุ ญ ำต มีก ำรพัฒ นำวิช ำชีพ อย่ ำงต่ อ เนื่ อ งและทัน สมัย IIA จึงประกำศ
เปลี่ย นแปลงแนวทำงกำรรำยงำน CPE ของผู้ถือ วุฒิบ ัต รของ IIA ทุ ก ประเภท โดยให้มี ผลบังคับ ใช้ ต งั ้ แต่ วนั ที่ 1
มกรำคม 2557 ดังนี้
รำยกำร
ข้อกำหนด
่
CPE ของวุฒบิ ตั รเป็ นประจำทุกปี
ระยะเวลำกำรรำยงำน ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รของ IIA จะต้องรำยงำนกำรเก็บสะสมชัวโมง
หำกมีวุ ฒิบ ัต รมำกกว่ ำ 1 ประเภท ผู้ถือ วุฒิบ ัต รสำมำรถน ำชัว่ โมง CPE ของกิจ กรรม
เดียวกัน มำใช้รำยงำนวุฒิบตั รที่ตนเองถือได้ทุกวุฒิบตั ร อย่ำงไรก็ตำม จะต้องมีชวโมง
ั่
CPE ที่เกิดขึ้น จำกกิจกรรมที่เกี่ย วข้องกับ วุฒิบตั รเฉพำะด้ำนจำนวน 25% ของจำนวน
ชัวโมง
่
CPE ทีต่ อ้ งรำยงำน
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน ของทุกปี
วันที่รำยงำน
ทำงสมำคมฯ จะแจ้งผลกำรรำยงำนทำงไปรษณียภ์ ำยในวันที่ 31 ธันวำคม ของทุกปี
กรอกแบบฟอร์มรำยงำนกำรสะสม CPE และแบบฟอร์มรำยละเอียดกำรสะสม CPE พร้อม
วิ ธีกำรรำยงำน
ชำระค่ำธรรมเนียมกำรรำยงำน CPE ตำมอัตรำทีก่ ำหนด แล้วส่งแบบฟอร์มพร้อมหลักฐำน
กำรชำระเงินมำทีส่ มำคมฯ ทำงไปรษณีย์ หรือ อีเมล academic@theiiat.or.th
• CIA ทีย่ งั ปฏิบตั งิ ำนอยู่
สะสม CPE 40 ชัวโมง/ปี
่
จำนวนชัวโมง
่
CPE
• CIA ทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั งิ ำนแล้ว
สะสม CPE 20 ชัวโมง/ปี
่
สำหรับ CIA
• CIA ทีเ่ กษียณและไม่ได้ปฏิบตั งิ ำนแล้ว
ไม่ตอ้ งสะสมชัวโมง
่
CPE
• ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รทีย่ งั ปฏิบตั งิ ำนอยู่
สะสม CPE 20 ชัวโมง/ปี
่
จำนวนชัวโมง
่
CPE
• ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั งิ ำนแล้ว
สะสม CPE 10 ชัวโมง/ปี
่
สำหรับวุฒิบตั รอื่นๆ
• ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รทีเ่ กษียณและไม่ได้ปฏิบตั งิ ำนแล้ว
ไม่ตอ้ งสะสมชัวโมง
่
CPE
อัตรำค่ำธรรมเนี ยม
วุฒิบตั ร
อัตรำสมำชิ ก
อัตรำบุคคลทัวไป
่
กำรรักษำสถำนภำพผู้
CIA
USD 37.5
USD 125
ถือวุฒิบตั ร
วุฒิบตั รอื่นๆ
วุฒบิ ตั รละ USD 15
วุฒบิ ตั รละ USD 110
ตัวอย่ำง ถ้ำท่ำน เป็ นสมำชิก และ ถือวุฒิบตั ร CIA, CCSA, CRMA ท่ำนจะต้องชำระเงิน
ทัง้ สิน้ 37.5 + 15 + 15 = USD 67.5
** กรุณำโอนเงินมำทีบ่ ญ
ั ชีออมทรัพย์ “สมำคมผูต้ รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย”
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำทองหล่อ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 255 1 15539 5
หำกผู้ถือวุฒิบตั รไม่ได้รำยงำนกำรสะสมชัวโมง
่
CPE ตำมกำหนด IIA จะพักสถำนภำพ
กำรขำดกำรรำยงำน
วุ ฒิ บ ัต รนั ้น ๆ และท่ ำ นจะไม่ ส ำมำรถใช้ วุ ฒิ บ ัต รดัง กล่ ำ วได้ จ นกว่ ำ จะได้ ร ับ กำรคื น
สถำนภำพจำก IIA
หำกผูถ้ อื วุฒบิ ตั รถูกพักสถำนภำพนำนกว่ำ 12 เดือน ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รจะต้องรำยงำนกำรสะสม
นโยบำยกำรคืน
ชัวโมง
่
CPE จำนวน 40 ชัวโมง
่
และชำระค่ำธรรมเนียมกำรคืนสถำนภำพจำนวน $100
สถำนภำพวุฒิบตั ร
สำหรับสมำชิก และ $250 สำหรับบุคคลทัวไป
่
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