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คู่มือเล่มนีใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวุฒิบตั รที่ออกโดย IIA ได้แก่ วุฒิบตั รผูต้ รวจสอบภายใน

ขัน้ ตอนไปสู่วุฒิบัตร
ขัน้ ตอนที่ 1- สมัคร

ที่ได้รบั การรับรอง (The IIA’s Certified Internal Auditor® --CIA®) วุฒิบตั รการให้

ขัน้ ตอนที่ 2- ทดสอบ

ความเชื่อมั่นในการบริหารความเสี่ยง

ขัน้ ตอนที่ 3- สอบยัน

(Certification

in

Risk

Management

Assurance® --CRMA®) วุฒิบตั รผูน้ าด้านการตรวจสอบภายใน® (QUALIFICATION IN

ขัน้ ตอนที่ 4- รักษาสถานภาพ

INTERNAL AUDIT LEADERSHIP® -- QIAL®) และโครงการผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit Practitioner®)
โปรดอ่านคู่มือนีโ้ ดยละเอียด เนื่องจากจะมีเงื่อนไขของโครงการวุฒิบตั รที่ออกโดย IIA
โดยคู่มือจะพาท่านเข้าสู่กระบวนการเพื่อรับวุฒิบตั รตัง้ แต่ตน้ จนจบ และให้เคล็ดลับที่มี
ประโยชน์ในแต่ละขัน้ ตอนโดยตลอด
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บทนา
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (IIA)ได้จดั ให้มีวฒ
ุ ิบตั รสากลหลักๆหลายวุฒิบตั รด้วยกัน: ได้แก่ วุฒิบตั รผูต้ รวจสอบภายในที่ได้รบั การ
รับรอง (CERTIFIED INTERNAL AUDITOR®-- CIA®) วุฒิบตั รการให้ความเชื่อมั่นในการบริหารความเสี่ยง (CERTIFICATION IN RISK
MANAGEMENT ASSURANCE®--CRMA®) และ ผูน้ าด้านการตรวจสอบภายใน (QUALIFICATION IN INTERNAL AUDIT
LEADERSHIP® --QIAL®) รวมทัง้ โครงการผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Practitioner)
วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในทีไ่ ด้รับการรับรอง
(CERTIFIED INTERNAL AUDITOR®--CIA®)
CIA เป็ นวุฒิบตั รสาหรับผูต้ รวจสอบภายในหนึ่งเดียวที่ได้รบั การยอมรับทั่วโลก การมีวฒ
ุ ิบตั รCIA จะเป็ นหนทาง
เดียวที่ดีที่สุดในการสื่อสารถึงความรู ้ ทักษะ และความสามารถในอันที่จะปฏิบตั ิ ภาระหน้าที่ในทางวิชาชีพได้
อย่างมีประสิทธิผลสาหรับตรวจสอบภายในไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใดในโลกนี ้
วุ ฒิ บั ต รการให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ในการบริ ห ารความเสี่ ย ง(CERTIFICATION IN RISK MANAGEMENT
ASSURANCE®--CRMA®)
CRMAเป็ นวุฒิบตั รให้ความเชื่อมั่นในการบริหารความเสี่ยงสาหรับผูต้ รวจสอบภายในเพียงวุฒิบตั รเดีย CRMA
จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่จะเน้นในเรื่องความเสี่ยงในทางกลยุทธ์ให้ความมั่นใจว่าจะส่งเสริมคุณค่ า
ให้แ ก่ อ งค์ก รของตนโดยผ่ า นทางการให้ค วามเชื่ อ มั่น เกี่ ย วกับ ความเสี่ ย งที่ มี ใ นกระบวนการทางธุ ร กิ จ
กระบวนการหลักๆและให้ความรูแ้ ก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
วุ ฒิ บั ต รผู้ น าด้ า นการตรวจสอบภายใน(QUALIFICATION IN INTERNAL AUDIT LEADERSHIP® -QIAL®)
โครงการ QIAL มุ่งเน้นความสามารถในการเป็ นผูน้ าที่จาต้องมี โดยเฉพาะในตัวหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน (CAEs) หรือ ผูน้ างานตรวจสอบของบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบภายใน ในบริเวณสาคัญหลักๆ ในการ
นาหน้าที่งานตรวจสอบ มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์และการดาเนินงานขององค์กร โดยให้ความเห็นและข้อมูลที่ลึกซึง้
ส่งเสริมนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง เป็ นหนึ่งในด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
(ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2021 เป็ นต้นไป จะไม่มีการเปิ ดรับสมัครอีกต่อไป)
โครงการผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT PRACTITIONER)®
โครงการนีเ้ ป็ นหนทางหนึ่งสาหรับผูต้ รวจสอบภายในมือใหม่และผูท้ ี่เพิ่งถูกหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานจะสามารถ
แสดงออกถึง ความถนัดในขณะที่เริ่มก้าวแรกของการทางานเป็ นผูต้ รวจสอบภายใน
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กระบวนการสาหรับการสอบเพื่อรับวุฒิบตั ร ราคา และภาษี อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศซึ่งการบริหารจัดการสอบกระทา
ผ่ า นทางตัวแทนของ IIA ที่ ได้ท าข้อ ตกลงกัน ไว้ ตัว อย่ างเช่น ถ้า ท่ า นอาศัยอยู่ในประเทศอัฟริกาใต้ ท่ า นต้อ งเป็ นสมาชิกกับ
IIA อัฟริกาใต้ (IIA-South Africa) ท่านจึงจะสามารถเข้าร่วมในโครงการวุฒิบตั รสากลเหล่านีไ้ ด้ ในทานองเดียวกัน ถ้าท่านอาศัย
อยู่ในสหราชอาณาจักร หรือ ไอร์แลนด์ ท่านก็ตอ้ งเป็ นสมาชิกกับ IIA สหราชอาณาจักร/ไอร์แลนด์ (IIA–United Kingdom/Ireland)
เพื่อร่วมในโครงการวุฒิบัตรสากลเหล่านี ้ ผู้สมัครในประเทศที่มี รายนามดังต่อไปนี ้ ต้องไปติดต่อผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน IIA
ในท้องถิ่น หรือติดต่อโดยตรงกับสถาบันที่เป็ นตัวแทนของ IIA ในประเทศนัน้ ๆ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการในการ
สอบรับวุฒิบตั รในท้องถิ่นนัน้ :
เบลเยียม
บราซิล
สาธารณรัฐเช็ก
เกาหลี
ญี่ปนุ่
อินโดนีเซีย
สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับราคาคลิกที่น่.ี
ข้อควรระวัง:รายการขายทุกรายการถือเป็ นสิน้ สุดและไม่สามารถคืนเงินได้ หากท่านเชื่อว่า ราคาที่คิดกับท่านโดยผ่านทางระบบการบริหาร
จัดการผู้สมัครสอบเพื่อรับวุฒิบัตร (Certification Candidate Management System -- CCMS)ไม่ถูกต้องแล้ว โปรดอย่าส่งแบบฟอร์มใบสมัคร ให้ทา
การบันทึกเคสผ่าน CCMSแทนและทางผู้ดูแลระบบจะติดต่อท่านกลับมา

เพื่อที่จะได้รบั ส่วนลดจากการเป็ นสมาชิกในการสมัครสอบและค่าลงทะเบียน ท่านต้องดาเนินการให้มีสถานภาพเป็ นสมาชิกให้
เสร็จสิน้ ก่อนส่งแบบฟอร์มสมัครสอบ ท่านอาจตรวจสอบกับตัวแทน IIA ในท้องถิ่นของท่าน (หรือผู้ประสานงานในกลุ่มงาน
ตรวจสอบ หากผูว้ ่าจ้างงานท่านเป็ นสมาชิกแบบกลุ่มของ IIA) เพื่อสอบยันในเรื่องสมาชิกภาพของท่าน
สี่ขนั้ ตอนหลักในการได้รบั วุฒิบตั รและรักษาสถานภาพของวุฒิบตั รได้ คือ การสมัคร การเข้าสอบและผ่านการสอบทุกส่วนทัง้ หมด
การสอบยันประสบการณ์ และการรายงานการศึกษาหาความรูใ้ นทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ระบบ CCMSของ IIA จะนาทางคุณ
ตลอดการเดินทาง
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ขั้นตอนที่1
สมัคร
ข้อกาหนดในการสมัคร
เพื่อจะให้ไ ด้รับ วุ ฒิบั ตรท่านต้องปฏิบัติครบตามข้อกาหนด ทั้งเพื่อสมัครเข้า โครงการ (Entry Requirement) และข้อกาหนดเพื่อรับวุฒิบัตร (Exit
Requirement) รักษาความลับในข้อสอบ และ ยึดมั่นในประมวลจรรยาบรรณของ IIA
โปรดทาความคุน้ เคยกับข้อกาหนด เพื่อที่จะมั่นใจได้ในคุณสมบัติของท่านและเห็นชอบในข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการ เมื่อท่านสมั ครเข้า
ร่วมโครงการแล้ว ท่านจะต้องรับรองว่าท่านจะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในประมวลจรรยาบรรณของ IIA และท่านได้อ่านทบทวนข้อกาหนดเงื่อนไขต่างๆ
ทัง้ หมดของโครงการเพื่อรับวุฒิบตั รที่ท่านกาลังสมัครแล้ว (ซึ่งจะสามารถหาดูได้ในสมุดคู่มือนี)้ ข้อกาหนดต่างๆ สาหรับแต่ละโครงการ สามารถหาดูได้
ใน ภาคผนวกE

การสร้างข้อมูลประวัติในระบบบริหารจัดการผู้สมัครสอบเพื่อรับวุฒิบัตร
(Certification Candidate Management System--CCMS)
ผู้สมัครเพื่อสอบรับวุฒิบัตรทุกคนจะต้องมีบญ
ั ชีอยู่กับ IIAสากล(IIA Global Account) เพื่อที่จะสร้างข้อมูลประวัติส่วนตัวของตนในระบบ CCMSได้
บัญชีที่ IIA Global นีจ้ ะช่วยให้ท่านสมัครโครงการสอบเพื่อรับวุฒิบตั รได้ เป็ นสมาชิกของ IIA ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เข้าดูงานที่มีผโู้ พสต์ไว้และแปะใบ
สมัครงานได้ รวมทั้งการซือ้ ผลิตภัณฑ์ต่ างๆ ได้การสร้างบัญชี IIA Global Account และข้อมูลประวัติ ในระบบ CCMS เป็ นเรื่องง่าย และไม่ต ้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
หากท่านมีขอ้ มูลประวัติในระบบ CCMSแต่กาลเวลาได้ล่วงเลยไปพอสมควรตัง้ แต่ท่านได้ล็อคอินครัง้ ล่าสุด ท่านควรจะสอบทานข้อมูลของท่านเพื่อที่จะ
มั่นใจได้ว่าบัญชีของท่านถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั หากท่านลืมรหัสผ่านเข้าระบบ CCMSท่านก็สามารถตัง้ ค่ารหัสผ่านใหม่ได้บนหน้า CCMS sign-in
page
เข้าระบบCCMSเพื่อเข้าหรือสร้างบัญชี IIA Global Account และข้อมูลประวัติของท่านได้ หากท่านพบปั ญหาใดๆ โปรดติดต่อหน่วยลูกค้าสัมพันธ์
ได้ที่CustomerRelations@theiia.orgหรือโทร+1-407-937-1111
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การสมัครและทางเลือกในการชาระเงิน
เลือกโครงการวุฒิบัตรตามที่ท่านต้องการในระบบCCMSเพื่อเริ่มต้นกระบวนการสมัคร การชาระเงิน อาจชาระด้วยบัตรเครดิต (ซึ่งแนะนาให้ใช้
เพื่อบริการอันรวดเร็ว) หรือ การโอนเงินข้ามประเทศ(wire transfer)ซึ่งอาจใช้เวลาดาเนินการหลายอาทิตย์ หากต้องการอินวอยซ์และใบเสร็จรับเงิน
ให้เลือก"My Orders"
เมื่อทาง IIAได้ดาเนินการรับชาระแล้ว ท่านจะมีเวลา 90วันในการที่จะทาให้กระบวนการสมัครเสร็จสิ น้ โดยให้ทาตามคาสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อทา
การสมัครให้เสร็จสมบูรณ์
เพื่อที่จะได้รบั ส่วนลดจากการเป็ นสมาชิกในการสมัครสอบและค่าลงทะเบียน ท่านต้องแน่ใจว่าได้ดาเนินการเรื่องสมาชิกภาพเรียบร้อยแล้วและปรากฏอยู่ใน
บัญชีของท่านในระบบ CCMSก่อน ที่ท่านส่งแบบฟอร์มการสมัคร เพื่อตรวจสอบสถานะของสมาชิกภาพ ให้ท่านตรวจสอบกับตัวแทน IIA ในท้องถิ่น
ของท่านหากนายจ้างของท่านเป็ นสมาชิกแบบกลุ่มของIIA ท่านอาจเช็คสอบกับผูป้ ระสานงานในกลุ่มงานตรวจสอบของท่าน

อัพโหลดเอกสารที่กาหนด
เพื่อที่ทาง IIAจะสามารถสอบยันได้ว่าท่านมีคณ
ุ สมบัติตรงตามข้อกาหนดในการเข้าโครงการวุฒิบตั รที่ท่านเลือก ท่านจะต้องจัดเตรียมเอกสารตามที่
กาหนด เอกสารที่นาส่งในภาษาอื่นใดนอกจากภาษาอังกฤษจะต้องแนบเอกสารที่แปลเป็ นภาษาอังกฤษมาด้วย การแปลนีอ้ าจกระทาโดยผูท้ ี่มีความ
เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ และต้องลงนามรับรองพร้อมทัง้ ลงวันที่กากับโดยผูแ้ ปลด้วย

หลักฐานระบุตัวตน
จาเป็ นต้องมีหลักฐานระบุตัวตนในการสมัครโครงการวุฒิบตั รทุกโครงการ หลักฐานระบุตวั ตนที่ยื่นจะต้องเป็ นปัจจุบนั และใช้การได้ ตารางต่อไปนี ้
แสดงให้เห็นรูปแบบของหลักฐานระบุตวั ตนที่รบั ได้กบั รับไม่ได้
หลักฐานของการระบุตัวตนทีร่ ับได้

หลักฐานของการระบุตัวตนทีร่ ับไม่ได้

ใบขับขี่ที่ออกโดยทางการ

บัตรประจาตัวพนักงาน

หนังสือเดินทาง

บัตรนักศึกษา

บัตรประจาตัวทหาร

บัตรประกันภัย

บัตรประจาตัวคนต่างด้าว (เช่น กรีนการ์ด หรือวีซ่าที่อนุญาตให้อยู่พานัก

ภาพถ่ายเซลฟี่ หรือภาพบัตรประชาชนแต่ไม่มีช่อื

ได้อย่างถาวร)
บัตรประจาตัวที่ออกโดยทางการซึ่งมีภาษาในท้องถิ่น (บัตรประจาตัวที่
เป็ นพลาสติกซึ่งมีรูปภาพ และลายเซ็น กรณีนยี ้ อมรับได้ถา้ ออกโดย

บัตรที่หมดอายุ

ประเทศที่ผสู้ มัครกาลังจะสอบ ณ ประเทศนัน้ )
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เมื่อท่านพร้อมที่จะเข้าสอบ ท่านจะต้องแสดงหลักฐานแสดงตนของท่าน โปรดสังเกตว่าหลักฐานที่ท่านแสดง ณ วันเข้าสอบ จะต้องตรงกับข้อมูล ของ
ท่านในระบบ CCMSหากต้องการแก้ไขข้อมูลชื่อในบัญชี CCMSของท่าน โปรดเลือก“Submit a Name Change Request”บนหน้าโฮมเพจของCCMS
แล้วทาตามขัน้ ตอนและอัพโหลดเอกสาร

หลักฐานเกี่ยวกับการศึกษา
หากโครงการของท่านกาหนดให้ตอ้ งมีหลักฐานเกี่ยวกับการศึกษา ระบบ CCMSจะนาทางท่านในการจัดเตรียมเอกสารที่เป็ นหลักฐานทางการศึกษา
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี:้
•

สาเนาปริญญาบัตรหรือ สาเนาใบแสดงผลการศึกษา(transcripts) ที่เป็ นทางการ (หากท่านมีการเปลี่ยนชื่อภายหลังจากท่านได้รบั ปริญญาบัตรมา
ท่านต้องแนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อตามกฎหมายด้วย)

•

จดหมายยืนยันปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย

•

จดหมายจากหน่วยงานประเมินผลทางการศึกษายืนยันระดับปริญญาบัตรของท่าน

กระบวนการระบุบุคคลอ้างอิง
พื้น ฐานส าหรั บ การระบุ บุ คคลอ้ า งอิ ง ก็ คื อ ประมวลจรรยาบรรณของ IIA(The IIA’s Code of Ethics)CCMSจะน าท่ า นผ่า นกระบวนการระบุตัว
ผูอ้ า้ งอิงโดยอัตโนมัติ

การอานวยความสะดวกเป็ นพิเศษ
ทาง IIAจะอานวยความสะดวกในการทดสอบอย่างสมเหตุสมผลให้แก่ผสู้ มัคร โดยเป็ นไปตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย ตัวอย่างเช่น
สาหรับผูส้ มัครที่พิการซึ่งมีเอกสารแสดง โดยความพิการนัน้ จากัดความสามารถในการมองเห็นหรืออื่นใดที่จะทาให้สอบได้อย่างสมบูรณ์
หากท่ า นต้อ งการให้มี ก ารอ านวยความสะดวกในการสอบ โปรดดาวน์โ หลด ใบสมัค รเพื่ อ ขอรับ การอ านวยความสะดวก(The IIA’s Official
Accommodations Application)ในระหว่างกระบวนการสมัครเข้าร่วมโครงการ ท่านจะได้รบั คาสั่งให้อัพโหลดแบบฟอร์ม และเอกสารสนับสนุนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องหากท่านมีคาถามเกี่ยวกับการอานวยความสะดวก โปรดอีเมล ไปที่certaccommodations@theiia.org
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การขยายเวลาสิทธิ์การเข้าสอบ
เมื่อได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการตามที่ท่านเลือกแล้ว ท่านต้องทาตามข้อกาหนดและทาโครงการให้เสร็จตามกาหนดเวลาสิทธิในโครงการ เว้นเสียแต่ว่า
ท่านจะซือ้ การขยายเวลาซึ่งขยายให้เพียงครัง้ เดียว(one-time extension) เพื่อที่จะขยายเวลาหน้าต่างโครงการไปอีกหนึ่งปี กระบวนการขยายเวลาต้อง
กระทาในระบบ CCMSให้เสร็จก่อนวันที่โครงการของท่านจะหมดอายุลง หากสิทธิในโครงการของท่านหมดอายุก่อนที่ท่านจะทาตามข้อกาหนดที่จาเป็ น
เพื่อที่จะรับวุฒิบตั รได้เสร็จสิน้ ท่านอาจสมัครใหม่ได้แต่ ท่านจะต้องสอบส่วนที่ท่านสอบผ่านแล้วในหน้าต่างเก่าของท่าน ใหม่อีกครัง้

การขยายเวลาอันเนื่องมาจากเหตุจาเป็ น
การขยายเวลาให้ทดสอบในหน้าต่างโครงการหรือหน้าต่างการสอบรับวุฒิบัตรตามสิทธิ์นั้นซึ่งขยายให้เพียงครั้งเดียวนัน้ อาจจะอนุญาตให้แก่
ผูส้ มัครที่อาจมีเหตุพอบรรเทา (ตัวอย่างเช่น ความเจ็บป่ วย การคลอดบุตรและหลังคลอด มีคนตายในครอบครัว เหตุการณ์ความไม่สงบ ภัยพิบตั ิ ทาง
ธรรมชาติ หรือ การเข้ารับราชการทหาร) ในกรณีเช่นนี ้ ท่านควรยื่นเรื่องผ่านทางระบบCCMSโดยให้รายละเอียดของสถานการณ์ที่อา้ งมาเป็ นเหตุผลเพื่อ
ขอขยายเวลา คาขอขยายเวลาจะได้รบั การทบทวน แล้วท่านจะได้รบั คาสั่งว่าจะต้องดาเนินการอย่างไรต่อไป คาขอทุกคาขอ ต้องมีเอกสารสนับสนุน
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ขั้นตอนที่ 2
ทดสอบ
ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดแรกเข้าต่างๆ ทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์และได้รบั การอนุมตั ิให้

IIAและPearson VUE

เข้าร่วมโครงการสอบเพื่อรับวุฒิบตั รก่อนที่ท่านจะมีสิทธิ ลงทะเบียนและกาหนดเวลาสอบของท่านได้

IIAได้ทาสัญญากับ Pearson VUE ให้

ในส่วนใหญ่ ท่านจะมีทางเลือกว่าจะสอบที่ศนู ย์ทดสอบPearson VUEหรือสอบผ่านระบบออนไลน์โดย

เป็ นผูด้ าเนินการจัดสอบเพือ่ รับวุฒิบตั ร

ไม่ ต ้ อ งไปศู น ย์ ท ดสอบแต่ มี ผู้ คุ ม สอบทางไกล (online proctoring) (อนึ่ ง Online proctoring

ของ IIA

ยังไม่พร้อมใช้สาหรับการสอบบางวุฒิบตั รและมีใช้เฉพาะในบางภูมิภาคเท่านั้น) หากท่านกาลังคิด

Pearson VUEมีศูนย์ทดสอบอยู่ท่วั โลก

อยากสอบแบบออนไลน์ ให้ไปอ่าน ภาคผนวก Dสาหรับนโยบายทางเลือกและวิธีการในการทดสอบ

โดยให้บริการจัดสอบโดยผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ในหลากหลายภาษา การ

การชาระเงินค่าลงทะเบียนสอบ
นโยบายในการชาระเงินค่าลงทะเบียนสอบจะคล้ายคลึงกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครใน
ประเด็นที่ว่า:
•

ลงทุนในทางเทคโนโลยีของ Pearson
VUEทาให้เชือ่ มั่นได้ในเรือ่ งความ
ปลอดภัยชัน้ นา และการปรับปรุงการ
ให้บริการแก่ผสู ้ มัครสอบให้ดยี ่งิ ๆ ขึน้

หากท่า นเชื่อ ว่า ราคาที่ป รากฏให้เ ห็น เป็ น ราคาที ่ไ ม่ถ ูก ต้อ ง ไม่ว ่า จะด้ว ยเหตุผ ลใดก็ต าม
อย่าทาการสมัครต่อไปจนเสร็จ ให้ทาเรื่อง (open a case) ไปผ่านระบบ CCMS

•

จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครสอบหรือให้เป็ นเครติตใดๆ หากท่านได้ยอมรับ (accept) ในราคาและ
ลงทะเบียนเสร็จสิน้ แล้ว การลงทะเบียนไม่สามารถขอเงินคืนหากท่านได้ยื่น (submit) ชาระงิน
ค่าลงทะเบียนแล้ว

•

ค่าธรรมเนียมของการลงทะเบียนที่จ่ายผ่านระบบ CCMS แล้วไม่สามารถโอนไปเพื่อลงทะเบียน
อีกครัง้ ได้

•

การจ่ายโดยการโอนเงินข้ามประเทศ อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการดาเนินการ การจ่ายด้วย
บัตรเครดิตจะลดเวลาในการดาเนินการได้มากกว่า

เมื่อท่านได้ชาระเป็ นที่เรียบร้อย หน้าต่างการสอบจะเปิ ดให้ท่านใช้ได้เป็ นเวลา 180 วัน หรือจนกว่าวันหมดอายุของโครงการของท่านแล้วแต่ว่าวันใด
จะมาถึงก่อนกัน (ท่านไม่สามารถสอบได้หลังจากหมดอายุโครงการ) ท่านต้องกาหนดเวลาและเข้าสอบเพื่อรับวุฒิบตั รภายในหน้าต่างตามสิทธิของท่าน
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กาหนดเวลาเข้าสอบ
เวลาทาการของศูน ย์ท ดสอบของPearson VUEตารางเวลาส าหรับการสอบออนไลน์แ ต่ล ะแห่ งจะแตกต่ า งกัน ไป และอาจเปลี่ยนแปลงได้บ่อยๆ
แต่ ส่ว นใหญ่ แล้ว มัก จะเปิ ดทาการห้าหรือหกวันต่ อสัปดาห์ในเวลาท าการปกติ (ซึ่งขึน้ อยู่กับเงื่อนไขของแต่ ละท้องถิ่น ) ตลอดทั้งปี ท่า นควรจะรีบ
กาหนดเวลาการสอบของท่านให้เร็วที่สดุ เท่าที่จะทาได้ ยิ่งท่านกาหนดได้เร็วเท่ าไร โอกาสที่ท่านจะสารองวันสอบ เวลา และสถานที่สอบที่ท่านสะดวก
ก็จะยิ่งเร็วเท่านัน้ ไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยไม่ได้นดั หมาย ท่านต้องนัดหมายเพื่อเข้าสอบมาก่อนล่วงหน้าเท่านัน้
หรืออีกทางหนึ่ง ท่านสามารถกาหนดเวลาเข้าสอบโดยติดต่อไปที่หน่วยบริการลูกค้าของ Pearson VUEก็ได้
•

เข้าไปที่Pearson VUE’s customer service webpageเพื่อค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการลูกค้าของ Pearson VUE ในทาเลที่ท่านต้องการ
ศูนย์บริการลูกค้าหลายๆ แห่งมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านไม่ตอ้ งเสียค่าโทรศัพท์เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ท่าน

•

หาทาเลทีต่ งั้ ของศูนย์ทดสอบบนเว็บไซต์ของPearson VUE แล้วเลือกทาเลที่ท่านต้องการก่อนลงมือโทร

•

กาหนด วัน เวลาไว้ในใจสักสามลาดับ ไว้เผื่อเลือก ก่อนลงมือโทร

•

ให้หมายเลขผูส้ มัครสอบของIIA แก่ตวั แทนของศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ แล้วท่านจะได้รบั คาแนะนาขัน้ ตอนและวิธีการกาหนดเวลาสอบตัง้ แต่ตน้ จนจบ
ข้อควรระวัง:อย่าโทรหาศูนย์ทดสอบใดศูนย์หนึ่งโดยเฉพาะเพื่อกาหนดเวลาสอบหรื อยกเลิกการสอบเป็ นอันขาดมีเพียงตัวแทนศูนย์ลูก ค้ า
สัมพันธ์เท่านั้นที่สามารถช่วยท่านได้

การขยายเวลาสิทธิ์การเข้าสอบ
เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบแล้ว หน้าต่างการสอบจะเปิ ดให้ท่านใช้ได้เป็ นเวลา 180วัน หรือจนกว่าวันหมดอายุของโครงการของท่าน แล้วแต่
ว่าวันใดจะมาถึงก่อนกัน หากท่านไม่สามารถทาตามกาหนดเวลานีไ้ ด้ จะทาให้การลงทะเบียนเข้าสอบเป็ นโมฆะ (ท่านจะถูกริบเงินที่ได้ชาระมาแล้ว และ
ท่านจะต้องลงทะเบียนและชาระเงินมาอีกครัง้ หนึ่ง)
หากจาเป็ น อาจขอซือ้ การขยายเวลาสิทธิ์การเข้าสอบ (เพียงครัง้ เดียว) โดยผ่านระบบ CCMS การขยายเวลานีจ้ ะต่อเวลาเพื่อเข้ามานั่งสอบให้อีก
60วัน (หรือจนกว่ า วัน หมดอายุข องโครงการของท่ า น แล้ว แต่ ว่ า วัน ใดจะมาถึงก่อนกั น ) การขยายเวลาสิ ท ธิ์การเข้าสอบนีจ้ ะไม่ ข ยายให้เกิ นกว่า
วันหมดอายุโครงการ

การรับคายืนยัน
หลังจากท่านได้กาหนดวันสอบแล้ว Pearson VUEจะส่งอีเมลยืนยันการนัดหมายของท่านมายังท่าน ซึ่งจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบหรือการ
สอบออนไลน์แบบที่ท่านเลือก หากท่านไม่ได้รบั อีเมลยืนยันจาก Pearson VUEที่ระบุว่าท่านได้กาหนดเวลาเข้าสอบแล้ว ให้ติดต่อ Pearson VUE’s
customer serviceในทันที เนื่องจากอาจเป็ นไปได้ว่าการทานัดหมายของท่านไม่ได้รบั การบันทึกไว้อย่างถูกต้อง
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การไม่มาปรากฏตัวเข้าสอบ
ท่านควรจะมาปรากฏตัวเพื่อเข้าสอบพร้อมกับเอกสารระบุตวั ตนที่ทางราชการออกให้ตามวันสอบ หากท่านไม่มาปรากฏตัว ณ สถานที่ ในวันและ
เวลาที่กาหนด การลงทะเบียนของท่า นจะเป็ นโมฆะ และจะมีหมายเหตุว่า "No-Show" (หมายเหตุผแู้ ปล: ซึ่งก็คือขาดสอบ) บันทึกไว้ในบัญชี CCMS
ของท่า น ท่า นจะถูกริบ เงิน ค่า ลงทะเบียนสอบ และจะไม่มีการคืน เงินให้ หากได้มีการขึน้ สถานะว่ า "No-Show" แล้ว ท่ า นจะต้องไปเริ่มด าเนินการ
ลงทะเบียนสอบใหม่อีกให้เสร็จพร้อมทั้งชาระเงิน เพื่อกาหนดวันสอบใหม่อีกครั้ง PearsonVUEมีหน้า ที่ในการประกาศสถานะ"No-Show" หากท่าน
ต้องการจะอุทธรณ์ ให้ติดต่อกับPearson VUE ได้โดยตรง

การเปลี่ยนแปลงวันนัดเข้าสอบ
ท่านอาจจะยกเลิกหรือกาหนดนัดสอบทีไ่ ด้รับการยืนยันแล้วใหม่ได้ตามต้องการในระหว่างที่หน้าต่างการสอบเปิ ดตรงอยู่ในระบบ CCMS หรือโดย
การติ ด ต่ อ กับ Pearson VUEท่ า นสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ จ นถึ ง 48 ชั่ว โมงก่ อ นเวลานัด หมายที่ ได้รับ การยืน ยัน แล้ว อย่ า งไรก็ ต าม ท่ า นจะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเป็ นจานวน 75 เหรียญสหรัฐ (จ่ายโดยตรงต่อPearson VUE)ในแต่ละครัง้ ที่ท่านทาการกาหนดเวลาใหม่ ท่านจะได้รบั
อีเมลจาก Pearson VUE ยืนยันการเปลี่ยนแปลงของท่าน หากท่านไม่ได้รบั อีเมลยืนยัน ให้รีบติดต่อ Pearson VUE customer serviceโดยทันที เพื่อจะ
ได้แน่ใจว่าการนัดเวลาของท่านได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว
นโยบายสาหรับประเทศจีน:ในประเทศจีน ช่วงเวลาสาหรับการเปลี่ยนแปลงเวลานัดสอบและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จะแตกต่างออกไป
การเปลี่ยนแปลงทัง้ หลายจะต้องทาให้เสร็จสิน้ ภายใน 48ชั่วโมงก่อนหน้าต่างการสอบของท่านจะเปิ ดตามเวลานัดทีไ่ ด้รบั การยืนยันแล้ว

การเข้าสอบ
ไม่ว่าท่านจะกาหนดเวลาสอบเพื่อจะสอบแบบ online proctoring หรือไปสอบที่ศูนย์ทดสอบ ทาง IIA ขอแนะนาให้ท่านทาตนให้คนุ้ เคยกับพืน้ ฐาน
การสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ (CBT) ก่อนถึงวันสอบจริง ท่านสามารถเข้าไปฝึ กฝนสาหรับการสอบ CBT ได้ที่เว็บไซต์ของ IIA (The IIA's website) การฝึ ก
เช่นนี ้ ไม่ได้มีจดั เตรียมไว้ให้ที่ศนู ย์ทดสอบ
หากท่านได้กาหนดเวลาสอบที่ศูนย์ทดสอบแล้ว ท่านควรวางแผนให้มาถึงศูนย์ทดสอบอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลานัดหมายของท่าน หากท่านมาถึง
ก่อนเวลานัดหมายไม่ถึง 30 นาที ท่านอาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสอบ และอาจจะถือว่า "No-Show" ได้ หากท่านมาถึงหลังเวลานัดหมาย ท่านจะไม่ได้รบั
อนุญาตให้เข้าสอบ และจะถือว่าท่าน "No-Show"
ท่านต้องแสดงเอกสารแสดงตัวตนที่มีภาพถ่ายของท่านซึ่งออกโดยทางราชการโดยที่ในเอกสารระบุตัวตนนั้นต้องมีช่ือ ของท่านตรงกันกับที่ได้ระบุ
ในระหว่ า งกระบวนการสมัค รเข้าร่ว มโครงการ ในเอกสารแสดงตัวตน(ID)ของท่ า นจะต้องมีช่ือ ของท่ า นและชื่อประเทศตรงกับ ข้อมูล ที่ ท่ านได้ให้
ในระหว่างขั้นตอนการสมัคร ข้อมูลแสดงตัวตนจะต้องตรงกับข้อมูลประวัติในระบบ CCMS และตรงกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในเวลานัดสอบของท่านกับ
Pearson VUE ในบางศูนย์ทดสอบ ท่านอาจถูกขอให้พิมพ์ลายนิว้ มือ หรืออาจถูกขอให้ใช้วิธีสแกนเส้นเลือดในฝ่ ามือ (Palm Vein)ในการแสดงตนก็ได้
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ข้อควรระวัง:หากท่านไม่แสดงเอกสารแสดงตัวตนที่ถูกต้อง เป็ นปั จจุบัน และยอมรับได้ ณ เวลาที่ท่านจะเข้าสอบ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
สอบและจะถือว่า "No-Show" ถึงแม้ว่าท่านจะปรากฏตัวที่ศูนย์ทดสอบก็ตาม และจะไม่ได้รับการคืนเงินแต่อย่างใด

ศูนย์ทดสอบจะไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ จากท่านอีก (เว้นแต่ในบางประเทศ ซึ่งต้องเรียกเก็บภาษีทอ้ งถิ่น) หากท่านถูกขอให้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมใดๆ
ให้แก่ศนู ย์ทดสอบโดยตรง โปรดติดต่อหน่วยบริการลูกค้าที่Pearson VUE customer service
สาหรับข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเข้าสอบที่ศูนย์ฯ ให้เข้าไปเว็บไซต์ของ IIA (The IIA’s website) แล้วเลื่อนลงเพื่อจะชมวี ดี โอเรื่อง
“What to Expect at Pearson VUE”

ก่อนเริ่มลงมือสอบ
ทัน ที ที่ ท่ า นผ่า นกระบวนการลงทะเบียนเข้า สอบที่ ศูน ย์ท ดสอบเรี ยบร้อ ยแล้ว ผู้ด าเนิ น การสอบ ( exam administrator) จะพาท่ า นไปยัง ที่ เ ครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งท่านต้องอยู่กับที่ตรงนัน้ จนกว่าจะหมดเวลาการสอบนอกจากท่านจะได้รบั อนุญาตให้ลุกออกไปนอกห้องได้ เมื่อท่านได้น่ งั ลงประจา
เครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ผูด้ าเนินการสอบจะลงทะเบียนท่านให้เข้าสู่ขอ้ สอบของท่าน ท่านจะได้รบั การสอบถามว่า ข้อสอบที่ปรากฏบนหน้าจอนั้ นคือ
ข้อสอบในส่วนที่ท่านได้นดั หมายว่าจะมาสอบถูกต้องหรือไม่

ช่ว งการสอบจะเริ่มด้ว ยหน้า จอแรกที่ กล่า วต้อนรับ และท่ า นจะถูกขอให้ยอมรับ ในข้อตกลงห้าม
เปิ ด เผยข้อ มูล ของ IIA (Nondisclosure Agreement -- NDA) รวมทั้ง ข้อ ก าหนดการใช้ง านทั่ว ไป
(General Terms of Use) ก่อนเริ่มลงมือสอบ (โปรดดูภาคผนวก Cเพื่ออ่านรายละเอียดของ NDA
และข้อกาหนดการใช้งานทั่ว ไป เป็ น การล่ว งหน้า ) หากท่ า นไม่ยอมรับ ใน NDA ท่ า นจะไม่ได้รับ
อนุญาตให้ทาการสอบได้ และท่านจะถูกริบค่าธรรมเนียมสอบ

การปิ ดทีท่ าการศูนย์ทดสอบโดย
ไม่ได้ คาดหมาย
หากศูนย์ทดสอบทีท่ ่านเลือกปิ ดทาการ
หรื อไม่ส ามารถเปิ ด ให้บ ริ การในวัน ที่
ท่ า นได้เลือกแล้ว ทาง Pearson VUE
จะท าการติ ด ต่ อ ท่ า น อย่ า งไรก็ ต าม

หน้าจอที่เปิ ดหน้าแรกนี ้ จะไม่ถกู นับเป็ นเวลาที่ใช้ในการสอบ อย่างไรก็ตาม โปรดระลึกไว้เสมอว่าเวลา

หากท่ า นไม่ แ น่ ใ จว่ า ศู น ย์ ท ดสอบจะ

ที่แยกไว้ให้สาหรับหน้าแรกนัน้ มีจากัด ดังนัน้ หากเลยเวลาที่ได้ตงั้ ไว้ ช่วงเวลาของการสอบจะเริ่มนับ

เปิ ดทาการในวันทีท่ ่านเลือกหรือไม่ อัน

ทันทีโดยอัตโนมัติ

เนือ่ งมาจาก ภัยธรรมชาติรา้ ยแรง หรือ
ปั ญ หาอื่ น ในท้ อ งถิ่ น ขอให้ ติ ด ต่ อ

การทาข้อสอบ

สอบถามศูนย์ทดสอบโดยตรง หากเปิ ด

ได้มีการแสดงเครื่องจับเวลาไว้บนหน้าจอของท่าน เพื่อให้ท่านทราบว่าในขณะที่ท่านกาลังสอบนัน้

ตามนัด แต่หากศูนย์ปิดทาการ ท่านจะ

ยังคงเหลือเวลาอีกเท่าใด ท่านควรวางแผนเรื่องเวลาให้ดี เพื่อที่ท่านจะได้ทาข้อสอบทุกข้อได้เสร็จสิน้

ได้รบั โอกาสให้นดั หมายใหม่โดยไม่ถูก

ภายในเวลา ไม่มีการลงโทษสาหรับข้อสอบที่ตอบไม่ถกู

ปรับหรือเสียค่าธรรมเนียมใดๆ

ทาการ เป็ นหน้าทีข่ องท่านทีจ่ ะต้องไป

โปรดทราบว่า ไม่มีช่วงเวลาหยุดพักให้ในระหว่างการสอบท่านอาจจะหยุดพักได้หากจาเป็ น แต่เวลาที่

หากท่านไม่สามารถติดต่อศูนย์ทดสอบ

ใช้ไปในการหยุดพักนัน้ จะถูกนับเป็ นเวลาที่ใช้ในการสอบของท่านไปเรื่อยๆ หากท่านออกจากห้องสอบ

ในท้องถิ่นท่านได้ โปรดติดต่อไป

ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ท่านจาเป็ นต้องเซ็นชื่อในทะเบียนของศูนย์พร้อมทัง้ แสดงเอกสารที่แสดงตัวตนของ

ทีP่ earson VUE customer service
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ท่า นก่อนออกจากห้องสอบหรือกลับเข้ามาในห้องสอบใหม่ ท่า นอาจถูกขอให้พิมพ์ลายนิ ว้ มือหรือ
สแกนเส้นเลือดในฝ่ ามือ (Palm Vein) อีกก็ได้
ทาง IIA และ Pearson VUE ถือเรื่องความปลอดภัยของข้อสอบและความประพฤติของผูส้ มัครสอบเป็ นเรื่องสาคัญยิ่ง พนักงานของศูนย์ทดสอบได้รบั
การฝึ กอบรมมาเพื่อจับตาดูความประพฤติที่ไม่ปกติ การเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์กระทาโดยผ่านทางการอัดเสียงและการถ่ายวีดีโอในช่วงการสอบสาหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อสอบและผลของการประพฤติมิชอบ โปรดดู ภาคผนวก A
หากท่านประสบปั ญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้รายงานผูด้ าเนินการสอบ (exam administrator) ในทันทีและขอให้ผคู้ ุมห้องสอบ (proctor)บันทึกปั ญหา
(log a case) โปรดอย่าสอบถามพนักงานของศูนย์ทดสอบเกี่ยวกับเนือ้ หาในข้อสอบ หรือคะแนนของข้อสอบ เขาเหล่านัน้ ไม่สามารถช่วยท่านในเรื่องเหล่านีไ้ ด้
หากท่านมีขอ้ กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านประสบในการสอบ ให้ติดต่อPearson VUE customer service.
หลังจากท่านทาข้อสอบเสร็จ หรือเวลาหมดลงแล้ว ท่านจะได้รบั การแจ้งเตือนบนหน้าจอว่า การสอบจบแล้ว ณ จุดนี ้ ท่านต้องส่งคืนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
(เช่น กระดานโน้ต ที่ลบแบบแห้ง เป็ นต้น)ให้แก่ผดู้ าเนินการสอบ แล้วท่านจึงเก็บของใช้ส่วนตัวของท่านและออกจากศูนย์ทดสอบไปได้

การรับผลคะแนนสอบ
ข้อสอบแต่ละข้อ ที่จะเป็ นคะแนนของท่านนั้น ได้ผ่านการทดสอบมาแล้วเพื่อความเชื่อมั่นในความถูกต้องในเชิงสถิติ ค่าคะแนนดิบของท่านจะถูก
คานวณจากจานวนคาถามที่ท่านตอบได้ถูกต้อง และจะถูกปรับให้เป็ นค่าคะแนนสาหรับการรายงานซึ่งมีเป็ นช่วงตัง้ แต่ 250 ถึง 750แต้ม ค่าคะแนนที่ได้
600แต้ม หรือสูงกว่านัน้ จึงจะถือว่าสอบผ่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านสอบผ่าน รายงานการสอบจะระบุแค่เพียงว่าสอบผ่าน กล่าวคือ จะไม่มีการรายงาน
ตัวเลขค่าคะแนนให้ทราบรายงานค่าคะแนนสาหรับที่ท่านที่สอบไม่ผ่าน จะมีคะแนนที่เป็ นตัวเลขและรายการโดเมนหัวข้อวิชาที่ควรได้รั บการปรับปรุง
เมื่อท่านทาข้อสอบเสร็จที่ศนู ย์ทดสอบ ท่านจะได้รบั รายงานค่าคะแนนแบบไม่เป็ นทางการ
ข้อมูลการสอบของท่านจะถูกอัพเดทในระบบ CCMSและท่านจะได้รบั แจ้งว่าคะแนนที่เป็ นทางการของท่านได้ออกมาแล้วโดยผ่านทางอีเมลแอดเดรสที่
ท่านได้ให้ไว้ในข้อมูลประวัติ (ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็ นเวลาภายใน 48ชั่วโมงหลังจากท่านสอบเสร็จ) รายงานค่าคะแนนไม่ได้มีอยู่ในระบบCCMSโดยตรง
บัญ ชี CCMSของท่ า นจะแสดงผลแค่ ว่ า สอบผ่ า นหรื อ ไม่ เ ท่ า นั้น หากท่ า นต้อ งการรายงานค่ า คะแนน ให้เ ข้า ไปในระบบ CCMSเลื อ ก"Access
PearsonVUE" แล้วเลือก"View Score Report"
หากทางIIA เห็นว่าผลการสอบของท่านต้องได้รบั การวิเคราะห์เพิ่มเติมอีก การอัพเดทข้อมูลการสอบของท่านในระบบ CCMS อาจจะต้องล่าช้าออกไป
และท่านก็จะได้รบั การแจ้งให้ทราบโดยทางอีเมล การวิเคราะห์เพิ่มเติมนีอ้ าจใช้เวลา4ถึง 6สัปดาห์กว่าจะเสร็จสิน้ นอกจากนีแ้ ล้ว IIAขอสงวนสิทธิ์
ที่จะประกาศให้ผลการสอบที่ได้ประกาศไปแล้วเป็ นโมฆะเมื่อใดก็ได้ หากมีความประพฤติ มิชอบ ความผิดปกติในค่าคะแนน หรือการฝ่ าฝื นประมวล
จรรยาบรรณของ IIA
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การสอบใหม่อีกครั้ง
นโยบายการสอบใหม่ของ IIA ได้กาหนดจานวนครัง้ ของการเข้าสอบให้เข้าสอบได้ไม่เกิน 8 ครัง้ ในระหว่างที่หน้าต่างของสิทธิในโครงการ (program
eligibility window) ของท่านยังมีอยู่
กาหนดเวลาที่ท่านสามารถนัดสอบและสอบใหม่ได้เร็วที่สุดคือ 30 วันนับจากวันที่ท่านสอบครัง้ ล่าสุด ท่านต้องลงทะเบียนใหม่และชาระค่าสอบใหม่
สาหรับส่วนที่สอบไม่ผ่าน หากท่านไม่สามารถสอบผ่านโครงการเพื่อรับวุฒิบตั รภายในหน้าต่างสิทธิ ของท่าน ท่านจะถูกริบค่าธรรมเนียมที่จ่ายมาแล้ว
และส่วนที่สอบผ่านมาแล้วก็จะถูกถือว่าหลุดไป
ท่านไม่ได้รบั อนุญาตให้สอบใหม่ในส่วนที่ท่านเคยสอบผ่านมาก่อนแล้ว เว้นแต่หน้าต่างโครงการสอบเพื่อรับวุฒิบตั รของท่านได้หมดอายุลง ห ากท่าน
จาเป็ นต้องสอบใหม่ในส่วนที่ท่านได้เคยสอบผ่านมาแล้ว (อันเนื่องมาจากหน้าต่างโครงการของท่านได้หมดอายุลง) วันนัดหมายเพื่อเข้าสอบที่ท่าน
สามารถเลือกได้เร็วที่สดุ ก็คือวันที่ 30 นับตัง้ แต่วนั ที่ท่านสอบครัง้ ล่าสุด
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ขั้นตอนที่ 3
สอบยัน
หลักฐานยืนยันประสบการณ์คือข้อกาหนดทั่วไปเพื่อรับวุฒิบตั ร (exit requirement) ของโครงการ ท่านอาจทาการสอบยันประสบการณ์ของท่านให้
เสร็จสิน้ เมื่อใดก็ได้หลังจากที่การสมัครของท่านได้รบั การอนุมตั ิ แต่ทนั ทีที่ทา่ นได้สอบผ่านตามที่กาหนด ท่านต้องได้รบั การยืนยันเกี่ยวกับประสบการณ์
ของท่าน เพื่อที่จะเป็ นผูต้ รวจสอบภายในที่ได้รบั การรับรอง

กระบวนการยืนยันประสบการณ์
ถึงแม้ว่าท่านจะสอบผ่านแล้วก็ตาม ท่านก็จะยังไม่ได้รบั วุฒิบตั รจนกว่าหลักฐานประสบการณ์ของท่านที่สง่ มาจะได้รบั การสอบยันจาก IIA แล้ว ระบบ
CCMS จะนาพาท่านผ่านกระบวนการพิสจู น์ประสบการณ์โดยอัตโนมัติ

รับแจ้งเตือนถึงการได้รับวุฒิบัตร
เมื่อท่านทาครบตามข้อกาหนดทุกอย่างในโครงการสาหรับวุฒิบตั รใดวุฒิบตั รหนึ่งแล้ว ท่านก็จะได้รบั การแจ้ง (มายังอีเมลหลักที่ท่านได้ระบุไว้ในข้อมูล
ประวัติของท่านใน CCMS)โดยแจ้งว่า บัดนีท้ ่านเป็ นผูท้ ี่ได้รบั การรับรองแล้วและท่านสามารถแสดงหลักฐานซึ่งแสดงถึงการประสบความสาเร็จของท่านที่
จับต้องได้แล้ว นอกจากนี ้ หากท่านเลือก optinชื่อและวุฒิบตั รของท่านจะถูกใส่ในทะเบียนวุฒิบตั รของ IIA (The IIA Certification Registry)

I am a Certified Internal Auditor.
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ขั้นตอนที่ 4
รักษาสถานภาพ
เพื่อรักษาสถานภาพของวุฒิบตั ร ท่านต้องรายงานจานวนชั่วโมงที่ท่านได้ศกึ ษาหาความรูท้ ี่เกี่ยวกับวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (continuing professional
education --CPE)ซึ่งรวมถึงการฝึ กอบรมในเรื่องจรรยาบรรณเป็ นเวลา 2ชั่วโมงภายใน31ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายเกี่ยวกับ CPEของ IIA
(CPE Policy)
หากท่านไม่สามารถทาตามข้อกาหนดเรื่อง CPE ภายในกาหนดเวลาส่ง ท่านจะถูกปรับสถานะไปอยู่ใน "Grace Period" หรือ "ช่วงผ่อนผัน" โดยอัตโนมัติ
และไม่อาจใช้วุฒิบตั รได้จนกว่าจะได้ดาเนินการจนครบตามข้อกาหนด หากสถานภาพทางวุฒิบตั รของท่านยังคงอยู่ใน "Grace Period" ไปมากกว่า
12 เดือน เนื่องจากไม่ได้รายงาน ท่านจะถูกย้ายไปอยู่ในสถานะ “Inactive” หรือ "ไม่เคลื่อนไหว" โดยอัตโนมัติ และท่านต้องยื่นสมัครขอการคืนสถานภาพ
เพื่อเปิ ดใช้วุฒิบัตรใหม่ แต่จะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการขอคืนสถานภาพจาก "Inactive" นั้น ท่านจะต้องแสดงหลักฐานของจานวนชั่วโมง CPE
ที่หามาได้ในระยะ 12 เดือนก่อนวันที่ยื่นขอคืนสถานภาพ
ในแต่ละปี ทาง IIA จะสุ่มตัวอย่างบุคคลผูไ้ ด้รบั วุฒิบตั รซึ่งได้รายงานจานวนชั่วโมง CPE โดยสุ่มออกมาเป็ นเปอร์เซ็นต์ เพื่อยืนยันว่ามีความสอดคล้อง
กับนโยบายเกี่ยวกับ CPE ของIIA (CPE Policy) หากท่านถูกเลือกเพื่อรับการตรวจสอบ ท่านจะต้องส่งใบรับรอง CPE เพื่อเป็ นหลักฐานสนับสนุนจานวน
ชั่วโมงที่ท่านได้รายงาน หากท่านไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ สถานะวุฒิบตั รของท่านจะกลายไปเป็ น “Inactive”

ภาพวุฒิบัตร
วุฒิบตั รอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDFสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลาตามความต้องการสาหรับผูท้ ี่ยงั คงมีสถานะ "Active"หากต้องการสั่งพิมพ์วฒ
ุ ิบตั ร
ก็จะมีค่าธรรมเนียมที่ IIA frame storeจะมีทางเลือกให้ท่านแสดงภาพวุฒิบตั รได้ในหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

ทะเบียนรายชื่อผู้มีวุฒิบัตร
นอกจากนี้ ท่านอาจเลือกที่จะเข้าไปมีรายชื่ออยู่ในทะเบียน The IIA Certification Registryซึ่งทะเบียนนีจ้ ะเปิ ดสาธารณะและเป็ นปั จจุบนั เพื่อบันทึก
รายชื่อบุคคลผูไ้ ด้รบั วุฒิบตั รและยังคงสถานภาพไว้โดยการรายงานชั่วโมงการศึกษาในทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อคงสถานะของวุฒิบตั รของตนว่ายัง
Active อยู่ทะเบียนนีจ้ ะเปิ ดโอกาสให้ผวู้ ่าจ้างหรือผูท้ ี่กาลังสรรหาบุคลากรตรวจสอบสามารถเข้าไปสอบยันวุฒิบัตรได้ผถู้ ือวุฒิบัตรของ IIA ซึ่งยังคง
Active อยู่จะเข้า ไปเลือก(optin) ที่ จะมีรายชื่อปรากฏอยู่ใ นทะเบี ยนนี ้โดยสมัค รใจ บุค คลที่ ไม่มีการเคลื่อนไหว หรือ Inactive จะไม่มีช่ือปรากฏ
ในทะเบียนนี ้
ทาง IIA ไม่มีการออกจดหมายยืนยันให้แก่ผถู้ ือวุฒิบตั ร บุคคลใดก็ตามที่ตอ้ งการที่ตอ้ งการการยืนยันวุฒิบตั รของตนจะต้องเลือก (opt in) ที่จะมีรายชื่อ
ปรากฏใน The IIA Certification Registry
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การติดป้ ายในสื่อสังคม
ท่านสามารถบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาชีพของท่าน ในสื่อโซเชียลที่ได้รบั ความนิยมและเว็บไซต์เครือข่ายทางวิชาชีพต่างๆ เว็บไซด์ส่วนบุคคล หรือใน
อีเมลที่สามารถแสดงป้ายวุฒิบตั รโดยผ่านเว็บได้ สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าเยี่ยมชม Social Badging webpage ของ IIA การติดป้ายในสื่อสังคม
ไม่สามารถใช้ได้ในบางภูมิภาค
หากท่านมีคาถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับวุฒิบัตรของท่าน ให้ส่งคาถามหรือปั ญหาเหล่านั้นไปยัง IIA โดยการยื่นเคสผ่านบัญชีของท่านในระบบ
CCMS
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ภาคผนวก A
การรักษาความปลอดภัยของการสอบ
IIA และ Pearson VUEถือเรื่องความปลอดภัยของการสอบเป็ นสิ่งสาคัญยิ่ง เนื่องจากคุณค่าของวุฒิบัตรของท่านและความน่า เชื่อถือขึน้ อยู่กับ มัน
เนือ้ หาของข้อสอบของIIAเป็ นความลับ เป็ นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะแชร์ หารือ โพสต์ หรืออัพโหลดเนือ้ หาของข้อสอบ
วิธีการและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ ได้แก่ การวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อระบุรูปแบบการทดสอบซึ่งผิดปกติที่ อาจ
ชีใ้ ห้เห็นถึงการทุจริต และช่วยชีใ้ ห้เห็นกิจกรรมที่น่าสงสัยในเชิงรุกได้เร็วขึน้ โดยทาง IIA ขอสงวนสิทธิในการปรับช่วงเวลาในการนัดสอบและสอบใหม่
หรือยุติ หรือ ยกเลิกการให้บริการการสอบทัง้ หมดโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ IIA เพื่อคงไว้ซ่งึ ความปลอดภัยและความถูกต้องของวุฒิบตั รสากล

การฝ่ าฝื นจรรยาบรรณและการประพฤติมิชอบ
ห้ามท่านครอบครอง ทาซา้ การตีพิมพ์ หรือเปิ ดเผยเนือ้ หาในการสอบของ IIA โดยไม่ได้รับอนุญาต (ซึ่งหมายรวมถึง การเก็บรักษา หรือการเปิ ดเผย
คาถามในข้อสอบให้แก่บุคคลใด หรือองค์กรใด ด้วยสื่อหรือโดยทางใด ไม่ว่าจะก่อน ในระหว่าง หรือหลังการสอบก็ตาม) และ ท่านอาจจะถูกถอด
วุฒิบตั รและได้รบั การประณามอย่างรุนแรงได้ ตัวอย่างของการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณและการประพฤติมิชอบ ได้แก่:
•

ยื่นข้อมูลหรือข้อความที่เป็ นเท็จ ขัดกัน หรือข้อความที่ทาให้เกิดการเข้าใจผิด หรือละเลยไม่ใส่ขอ้ มูลที่ทาง IIA ได้รอ้ งขอ

•

ยื่นใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ที่มีการแก้ไขหรือไม่ใช่ฉบับที่ถกู ต้อง

•

ยื่นใบสมัครที่มีขอ้ มูลเท็จ ข้อมูลที่ขดั กัน หรือข้อความที่ทาให้เกิดการเข้าใจผิด

•

เข้าสอบแทนผูอ้ ื่น หรือให้ผอู้ ื่นเข้าสอบแทนท่าน

•

การทาสาเนาข้อมูลหรือแบ่งปันข้อมูล หรือการโกงในรูปแบบอื่น

•

ได้รบั ข้อสอบ หรือเข้าสูข่ อ้ มูลเนือ้ หาเกี่ยวกับวุฒิบตั รหรือข้อสอบล่วงหน้า

•

ขโมยข้อสอบ

•

นาสิ่งต้องห้ามเข้าห้องสอบ

•

ไม่ทาตามคาสั่งของพนักงานในศูนย์ทดสอบ

•

ฝ่ าฝื นเรื่องการกาหนดเวลาหรือกฎเกณฑ์และระเบียบของ Pearson Vue

•

ฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์และระเบียบของ Pearson Vue เกี่ยวกับการสอบแบบคุมสอบทางไกล (online proctored exam)

•

พยายามกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี ้

โปรดเข้าไปที่หน้าExam Security webpageของIIA เพื่อดูขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการสอบซึ่งรวมถึงคาแนะนาว่าพฤติกรรม
อะไรที่รบั ได้ (และรับไม่ได้)
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การรายงานการฝ่ าฝื น
ทุกคน(ซึ่งรวมถึง ผูส้ มัครสอบ อาสาสมัคร สมาชิก ผูไ้ ด้รบั วุฒิบตั รแล้ว และสาธารณชน) มีบทบาทในการทาให้ม่นั ใจได้ว่าข้อมูลการสอบและทรัพย์สิน
ทางปัญญาของ IIA ยังคงเป็ นความลับตลอดไป หากท่านพบเห็นการกระทาที่ผิดปกติหรือไม่เหมาะสมที่ศูนย์ทดสอบเกี่ยวกับเนือ้ หาข้อสอบของIIA การ
รับหรือได้รบั รูถ้ ึงข้อเสนอ/การโฆษณาขายคาถามคาตอบในข้อสอบเพื่อรับวุฒิบตั รของIIA หรือหากท่านมีปัญหา ข้อคิดเห็น ความกังวลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของการสอบ โปรดติ ด ต่ อหน่ วยงานของ IIA ที่ ดูแ ลความปลอดภัยในการสอบ ได้ที่ examsecurity@theiia.orgเพื่อแจ้งข้อมูล ได้อย่างเป็ น
ความลับ

ผลที่ตามมาจากการฝ่ าฝื น
การสอบของ IIA เป็ นความลับและหวงห้าม ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
หากIIA ได้คน้ พบการฝ่ าฝื นหรือความผิดปกติใดๆ ก็ตาม ณ วันที่สอบ หรือหลังวันสอบก็ตาม ทาง IIA อาจจะยังไม่ประกาศคะแนนสอบ หรืออาจจะ
ประกาศให้คะแนนการสอบของท่านเป็ นโมฆะได้ ความผิดปกติ ซ่งึ เมื่อเกิดขึน้ ที่อาจทาให้ทาง IIA มีคาถามเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของค่าคะแนน
ได้แก่:
•

การเปิ ดเผยข้อสอบที่น่าสงสัย (ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือโดยไม่ได้ตงั้ ใจ)

•

รูปแบบของคาตอบทีผ่ ิดปกติ

•

การเปลี่ยนแปลงค่าคะแนนที่ผิดธรรมดา

•

ผลการทาข้อสอบในส่วนอื่นๆที่ไม่สอดคล้องกัน

ทาง IIA จะสอบสวนทุกกรณีที่มีการกล่าวหาถึง การประพฤติมิชอบ ความผิดปกติ หรือการฝ่ าฝื นประมวลจรรยาบรรณของ IIA ทาง IIA มีสิทธิที่จะ
ไม่ป ระกาศคะแนนสอบหรืออาจจะประกาศให้คะแนนการสอบของท่ านเป็ น โมฆะได้(ตามดุลพินิจของ IIA) เมื่อเห็ น ว่ า มีพืน้ ฐานโดยสุจริต ใจที่จะ
ตัง้ คาถามถึงความสมเหตุสมผลของค่าคะแนนไม่ว่าด้วยเหตุใด นอกจากนี ้ ทาง IIA อาจดาเนินการเพิ่มเติมต่อผูส้ มัครสอบโดยเป็ นไปตาม Ethics Case
Proceduresและภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทาได้
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ภาคผนวก B
ลิงค์ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์
The IIA

https://www.theiia.org/en/

IIA Privacy Policy

https://www.theiia.org/en/Privacy-Policy/

IIA Membership

https://www.theiia.org/en/membership/

IIA Certifications

https://www.theiia.org/en/certifications/

Internal Audit
Practitioner

https://www.theiia.org/en/certifications/iap/

CIA

https://www.theiia.org/en/certifications/cia/

CRMA

https://www.theiia.org/en/certifications/crma/

QIAL

https://www.theiia.org/en/certifications/qial/

CCMS

https://ccms.theiia.org/

Accommodations
Application

https://dl.theiia.org/Documents/IIA-Accommodations-Application.pdf

Code of Ethics

https://www.theiia.org/en/content/guidance/mandatory/standards/code-of-ethics/

Computer-based
Testing Tutorial

https://www.theiia.org/en/certifications/currently-enrolled/certification-onlinetesting/cbt-exam-tutorial/

Ethics Case
Procedures

https://www.theiia.org/globalassets/documents/content/tools/ethics-caseprocedures.pdf

Exam Language
Offerings

https://www.theiia.org/en/certifications/currently-enrolled/exam-languageofferings/

Exam Security

https://www.theiia.org/en/certifications/currently-enrolled/exam-security/

Payment Options

https://www.theiia.org/en/pages/payment-options/

Pearson VUE

www.pearsonvue.com/iia

PearsonVUE
Customer Service

http://www.pearsonvue.com/iia/contact/

Pearson VUE’s
OnVUE

https://home.pearsonvue.com/iia/onvue

Study Resources

https://global.theiia.org/certification/enrolled/Pages/Exam-Preparation-Resources.aspx

CPE Policy

https://www.theiia.org/globalassets/documents/certifications/cpe-policy.pdf

20

CPE Reporting

https://www.theiia.org/en/certifications/already-certified/cpe-requirements/

Social Media
and Badging

https://www.theiia.org/en/certifications/already-certified/social-media-and-badging/

Certification
Registry

https://www.theiia.org/en/certifications/certification-registry/

Certification
Frames

https://www.diplomaframe.com/iiad
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ภาคผนวก C
ข้อตกลงห้ามเปิ ดเผยข้อมูลและ
ข้อกาหนดการใช้งานทั่วไป
ก่อนที่จะเริ่มสอบท่านจะถูกขอให้อ่านและยอมรับเงื่อนไขที่อยู่ขา้ งล่าง หากท่านไม่ยอมรับในเงื่อนไข ท่านก็จะไม่ได้รบั ข้อสอบ และท่านจะถูกริบ
ค่าธรรมเนียมสอบ โปรดศึกษาเงื่อนไขต่อไปนีล้ ่วงหน้าก่อนวันสอบของท่าน

ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบตั ิตามและยอมผูกมัดกับกฎของ IIA ซึ่งรวมถึง ข้อตกลงห้ามเปิ ดเผยข้อมูล และข้อกาหนดการใช้งานทั่วไปฉบับนี ้
ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้อสอบของ IIA เป็ นความลับและเป็ นสิ่งหวงห้าม ได้รบั ความคุม้ ครองจากกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ ข้อสอบนีเ้ ป็ นความลับและคุม้ ครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์
ข้าพเจ้าไม่เคยได้เข้าดูคาถามที่ถ่ายทอดสด (live questions) ซึ่งอาจปรากฏขึน้ มาบนข้อสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่พดู คุยเกี่ยวกับเนือ้ หาของข้อสอบ
กับผูห้ นึ่งผูใ้ ด
ข้าพเจ้าจะไม่บนั ทึก เปิ ดเผย ตีพิมพ์ หรือ ทาซา้ คาถามคาตอบของข้อสอบ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะในรูปแบบใดหรือโดยสื่อใด ก่อนการ
สอบ ในระหว่างหรือหลังจากข้าพเจ้าได้ทาการสอบ ซึ่งหมายรวมถึง โดยวาจาหรือโดยการเขียน ในห้องสนทนาบนอินเตอร์เน็ต กระดานข่าว หรือการ
ประชุมอภิปราย โดยทางการส่งข้อความสัน้ ๆ (SMS) หรือข้อความ(text)หรืออย่างหนึ่งอย่างใด
ข้า พเจ้า ได้อ่า น ทาความเข้า ใจ และตกลงยอมรับ ในข้อความและเงื่อ นไขต่ า งๆ ที่ กาหนดในคู่มือส าหรับ ผู้ส มัค รสอบเพื่อ รับ วุฒิบัต ร ซึ่งรวม ถึ ง
ค่าธรรมเนียม นโยบาย และการทาให้คะแนนเป็ นโมฆะ หากมีการประพฤติมิชอบ มีความผิดปกติ หรือการฝ่ าฝื นประมวลจรรยาบรรณของ IIA
ข้าพเจ้าเห็นชอบให้ IIA มีสิทธิ์ที่จะยังไม่ประกาศคะแนนหรือทาให้คะแนนสอบเป็ นโมฆะได้ (ตามดุลพินิจของ IIA) เมื่อเห็นว่ามีพนื ้ ฐานโดยสุจริตใจที่จะ
ตัง้ คาถามถึงความสมเหตุสมผลของค่าคะแนนแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามและข้าพเจ้าจะยอมให้ริบค่าธรรมเนียมสอบ
ข้าพเจ้าเข้าใจว่า หากข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงห้ามเปิ ดเผยข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านีแ้ ล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ได้รบั อนุญาตให้ ทาการสอบ และ
ข้าพเจ้าจะถูกริบเงินค่าธรรมเนียมสอบ
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ภาคผนวก D
การสอบโดยมีผู้คุมสอบออนไลน์
การสอบโดยมีผู้คุมสอบออนไลน์ (online proctored exam)กระทาบนออนไลน์ (แทนที่จะสอบที่ศูนย์ทดสอบ) และผูเ้ ข้าสอบจะถูกกากับโดยผูค้ ุม
สอบทางไกลผ่านทางเวบแคม (webcam) ของผูส้ อบการจัดสอบประเภทนีเ้ ป็ นที่รูจ้ ักกันในนาม การคุมสอบทางไกล (remote proctoring) หรือการ
สอดส่องทางไกล (remote invigilation) การสอบออนไลน์ประเภทนี ้ เป็ นทางเลือกสาหรับคนที่ตอ้ งการความสะดวกในการสอบที่บา้ นหรือที่ทางานซึ่งตน
จะรูส้ ึกสบายใจ แต่ไม่มีความแตกต่างกันในระดับความยากง่ายของข้อสอบระหว่างการสอบที่ศูนย์ทดสอบหรือสอบผ่าน online proctoring อย่างไร
ก็ตามจะมีความแตกต่างกันบ้างกับกระบวนการทดสอบที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่เป็ นขัน้ ตอนที่ 2: ทดสอบของคู่มือฉบับนีค้ วามแตกต่างมีดงั ต่อไปนี ้

ข้อกาหนดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
IIAขอแนะนาเป็ นอย่างยิ่ งว่าท่านต้องมั่น ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้สอบของท่านเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ของระบบคุมสอบออนไลน์ (online
proctored software) ก่อนที่จะกาหนดนัดหมายเวลาสอบ โปรดตรวจสอบรายการข้อกาหนดของระบบขั้นต่า ได้ที่ เว็บไซต์Pearson VUE’s OnVUE
websiteและทาการทดสอบระบบตามขัน้ ตอนที่กาหนดไว้ เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า ระบบของท่านเข้ากันได้กบั ซอฟต์แวร์ OnVUE online proctoring
ปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึน้ บ่อยที่สดุ กับการสอบแบบมีผคู้ มุ สอบออนไลน์ คือ
•

การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทางาน

•

มีการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตที่ไม่น่าเชื่อถือ

ไฟร์วอลล์ หรือการตั้งค่าความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทางานอาจจะทาให้ซอฟต์แวร์การ คุมสอบออนไลน์ ทางานได้ไม่ราบรื่น
การเชื่อมต่ อทางอิน เตอร์เน็ตที่ ไม่น่า เชื่อถือ (เครือข่ายไร้สายเครือข่า ยส่วนตัวเสมือน (VPN) ฮอตสปอตมือถือ) อาจทาให้การเชื่อมต่ อหลุด ได้โดย
ธรรมชาติ ดังนัน้ IIA จึงขอแนะนาเป็ นอย่างยิ่งให้ท่านใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว (ไม่ใช่เครื่องที่ออกให้โดยนายจ้าง) และใช้การเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต (ระบบ
เครือข่ายเฉพาะที่)แบบมีสาย
ข้อควรระวัง:ถ้า Pearson VUEลงความเห็นว่าความล้มเหลวในช่วงการสอบหนึ่ง เป็ นผลมาจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือเครื่องมือ
ที่ใช้ในการสอบของท่าน ท่านจะถูกริบค่าธรรมเนียมสอบ และท่านจะต้องลงทะเบียนค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องโดยเป็ นไปตามนโยบาย
การสอบใหม่ของ IIA(The IIA’s Retake Policy)
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กาหนดเวลานัดหมายสอบ
เพื่อนัดเวลาสอบแบบที่มีผู้คุมออนไลน์(online proctored exam) โดยผ่านระบบ CCMS เพียงแค่เลือก “At my home or office” บนหน้า “Select
Exam Delivery Option” ท่านสามารถกาหนดเวลาสอบได้ 24 ชั่วโมงต่อวัน ทุกๆ 15 นาที (ตัวอย่างเช่น 11:30 11:45 12:00 12:15 เป็ นต้น) ท่านอาจ
กาหนดเวลาสอบและสอบเลยในวันเดียวกันก็ได้ทงั้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ความพร้อมให้บริการ ขณะที่ทาการกาหนดเวลาสอบแบบที่มีผคู้ มุ สอบออนไลน์ ท่านต้อง
อ่านและและตกลงยินยอมในนโยบายการรับเข้าทดสอบแบบออนไลน์ (admission policy for online testing)

การไม่มาปรากฏตัวเข้าสอบ
เมื่อเวลานัดสอบได้รบั การยืนยันแล้ว ท่านน่าจะพร้อมแล้วสาหรับการเข้าสอบภายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ณ เวลาที่กาหนดนัดไว้ (ข้อกาหนด
เฉพาะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมได้มีระบุไว้ดา้ นล่างแล้ว) ท่านต้องไม่เข้าสอบสาย เพื่อเป็ นการเผื่อเวลาสาหรับขัน้ ตอนการลงทะเบียนเข้า โปรดทาตัวให้
พร้อมเมื่อหน้าต่างเช็คอิน (check-in window) เปิ ด (30 นาทีก่อนเวลาเริ่มสอบ) เป็ นสิ่งสาคัญที่ตอ้ งยืนยัน วันที่ เวลา และเขตเวลา (time zone) ในการ
นัด ของท่า น เนื่องจากการสอบแบบออนไลน์นี ้ เปิ ด ให้ส อบได้ต ลอด 24 ชั่ว โมง หากท่ า นไม่มาปรากฏตัว เข้า สอบตามเวลา จะมีการใส่ส ถานะ
“No-Show” ในบันทึกข้อมูลของท่านและท่านจะถูกริบเงินค่าธรรมเนียมสอบ หากมีการระบุสถานะ “No-Show” ท่านจะต้องลงทะเบียนสอบและจ่ายเงิน
ให้เสร็จสิน้ เพื่อที่จะกาหนดเวลานัดหมายสอบอีกครัง้ หนึ่ง

ก่อนเริ่มลงมือสอบ
ท่านสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ(check-in)ได้ภายใน 30 นาทีก่อนเวลานัดหมาย เพื่อให้มีเวลาสาหรับขัน้ ตอนการลงทะเบียนเข้าสอบโปรด
ทาตัวให้พร้อมเมื่อหน้าต่าง check-in เปิ ด มีวิธีเข้าสู่การสอบออนไลน์โดยมีผคู้ มุ สอบทางไกลอยู่สองวิธี คือ:
•

เลือกลิง้ ค์ “Check-in” ที่อยู่บนอีเมล์ยืนยันเวลานัดจากPearsonVUEหรือ

•

เลือก “Access PearsonVUE” จากบัญชี CCMS ของท่าน และเลือกลิง้ ค์การสอบ

หากปุ่ ม “Begin exam” ไม่ปรากฏให้เห็น ท่านอาจมาเร็วเกินไป หรือมาสายเกินไปสาหรับการสอบ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของการนัดให้ดี เพื่อที่จะ
แน่ใจได้ว่า ท่านได้ใช้ความพยายามที่จะเริ่มการสอบตามที่กาหนดเวลาไว้แล้วในเวลาที่เหมาะสม
ท่านจะต้องสื่อสารกับผูค้ ุมสอบเป็ นภาษาอังกฤษหรือญี่ป่ นุ ในระหว่า งกระบวนการ check-in ท่านจะได้รบั การขอร้องให้ถ่ายภาพ หรือวีดีโอบริเวณที่
ท่านจะทาการสอบ ซึ่งผูค้ ุมสอบจะตรวจตราสถานที่ก่อนเริ่มการสอบ โปรดแน่ใจว่าท่านอยู่ในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอสาหรับผูค้ ุมสอบที่จะสามารถ
มองเห็นท่านและพืน้ ที่ใช้สอบของท่าน หลีกเลี่ยงสถานที่สอบที่มีแสงส่องสว่างมาจากด้านหลังของท่าน (เช่น หน้าต่าง หรือโคมไฟที่ส่องสว่าง) ขอแนะนา
ให้ใช้แสงไฟประดิษฐ์(artificial light source) เนื่องจากแสงจากธรรมชาติอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดช่วงการสอบที่ท่านนัด
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ท่านจะต้องมีพนื ้ ที่สอบที่เงียบสงบโดยปราศจากเสียง หรือการรบกวน นอกจากนี ้ ยังมีขอ้ กาหนดในการสอบประเภทมีผคู้ มุ สอบออนไลน์อีกดังนี ้
•

ท่านจะต้องทาการทดสอบระบบตามขัน้ ตอนที่ PearsonVUEได้กาหนดไว้ให้เสร็จสิน้ ก่อนทีท่ ่านจะเริม่ การสอบ
o

IIA และPearsonVUEจะเป็ นผูเ้ ฝ้าดูการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในเรื่องการทดสอบระบบ หากท่านไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
นีไ้ ด้ ท่านจะถูกริบค่าธรรมเนียมสอบ และจะต้องลงทะเบียนสอบใหม่

•

โต๊ะทางานของท่านต้องสะอาด และต้องไม่อยู่ในระยะที่จะเอือ้ มไปหยิบหนังสือ แผ่นจดบันทึก sticky notes (หรือ Post it) กระดาษ ปากกา
ดินสอ หรือเครื่องมือ/วัตถุที่ใช้ขีดเขียนอื่นใด

•

จอและเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นจะต้องถอดปลั๊กและปิ ดเครื่อง อุ ปกรณ์และเครื่องมืออัจฉริยะอื่นจะต้องเอาออกไปให้พน้ จากบริเวณนัน้ และ
ปิ ดเครื่อง

•

สิ่งของที่อยู่บนกาแพงที่มีการขีดเขียน เช่น ไวท์บอร์ด จะต้องถูกตรวจสอบโดยละเอียด

•

ต้องถอดนาฬิกาข้อมือออกและนาไปวางที่อื่นที่ไม่สามารถเอือ้ มถึงหรือมองดูได้ ในระหว่างการสอบ

•

ในระหว่างการสอบ นา้ ดื่มในแก้วใสได้รบั อนุญาตให้มีได้ อย่างไรก็ตาม ไม่อนุญาตให้รบั ประทานอาหาร สูบบุหรี่ หรือ เคี ย้ วหมากฝรั่ง

หากบริเวณสอบของท่านไม่ผ่านการตรวจ ท่านจะไม่ได้รบั อนุญาตให้ดาเนินการสอบต่อไป
ข้อควรระวัง:ถ้าท่านไม่สามารถเริ่มการสอบตามเวลาที่นัดหมาย หรือสภาพแวดล้อมของท่านไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาหนดในคู่มือนี้
การลงทะเบียนของท่านจะเป็ นโมฆะ และจะขึน้ สถานะ “No-Show” ในบันทึกข้อมูลของท่าน และท่านจะถูกริบค่าลงทะเบียนสอบ

การทาข้อสอบ
ไม่อนุญาตให้มีช่วงหยุดพักในระหว่างการสอบ นอกจากนีแ้ ล้ว ยังมีขอ้ กาหนดในการประพฤติตนของผูส้ มัครสอบที่ใช้ในการสอบแบบที่มีผคู้ ุมสอบ
ออนไลน์ ดังนี:้
•

ท่านจะต้องทาการทดสอบระบบตามขัน้ ตอนที่ PearsonVUEได้กาหนดไว้ให้เสร็จสิน้ ก่อนทีท่ ่านจะเริม่ การสอบ
o

IIA และPearsonVUEจะเป็ นผูเ้ ฝ้าดูการทดสอบระบบ หากท่านไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดนีไ้ ด้ ท่านจะถูกริบค่าธรรมเนียม
สอบ และจะต้องลงทะเบียนสอบใหม่

•

ท่านต้องอยู่ในมุมที่เว็บแคมและผูค้ มุ สอบสามารถมองเห็นได้แบบเต็มที่ตลอดเวลา

•

ท่านไม่สามารถลุกไปพ้นจากหน้ากล้องเว็บแคมได้ หลังจากที่การสอบของท่านเริ่มต้นแล้ว

•

ท่านไม่สามารถอ่านออกเสียงข้อสอบได้

•

ท่านไม่ได้รบั อนุญาตให้ใช้วสั ดุเฉพาะสาหรับการสอบหรือกระดาษทดเลข ไวท์บอร์ดที่ลบได้ หรือสิ่งของที่ใช้เขียน (เช่น ปากกา มาร์คเกอร์ หรือ
ดินสอ)

•

ท่านไม่สามารถใช้สิ่งของเหล่านีไ้ ด้: โทรศัพท์มือถือ หูฟังหรือชุดหูฟัง (แบบมีสายหรือบลูทธู ) คอมพิวเตอร์มือถือ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ เพจเจอร์ นาฬิกาข้อมือ กระเป๋ าเงิน กระเป๋ าสตางค์ หมวก (หรือสิ่งปกปิ ดศีรษะอย่างหนึ่งอย่างใด) ถุง เสือ้ คลุม หนังสือ สมุดบันทึก หรือ
วัสดุอื่นใดที่ไม่ได้รบั การอนุญาตเป็ นพิเศษ
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•

ห้ามบุคคลที่สามเข้ามาในห้องในระหว่างที่ท่านทาการสอบ

ในฐานะที่เป็ นผูส้ มัครสอบ ท่านมีความรับผิดชอบสูงสุดในการทาให้ม่นั ใจได้ว่า ท่านจะประพฤติตนตามความประพฤติที่คาดหวัง และสถานที่ใช้ในการ
สอบของท่านเป็ นไปตามข้อกาหนดทัง้ หมด
ข้อควรระวั ง :หากท่า นได้ ก ระทาการมิ ช อบอย่ างหนึ่ ง อย่ างใด การทดสอบของท่ านจะถู ก ยกเลิ ก การสอบที่ สิ้นสุ ดลงโดยผู้ คุมสอบ
อันเนื่องมาจากการกระทามิชอบจะถือว่าเป็ นการทาโทษ และจะไม่ได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมสอบ

การรับผลคะแนนสอบ
ท่านจะได้ รับ รายงานค่าคะแนนของท่ าน 24ชั่วโมงหลังจากเสร็จสิน้ การสอบ โดยการเลือก “Access PearsonVUE” บนหน้าโฮมเพจ CCMS
ของท่าน แล้วจึงเลือก “View Score Report” ถ้าท่านสอบไม่ผ่าน รายงานค่าคะแนนของท่านจะมีค่าคะแนนที่เป็ นตัวเลขและรายการโดเมนหัวข้อที่ท่าน
จะต้องปรับปรุง ท่านจะได้รบั แจ้งผลการสอบโดยทางอีเมลด้วย

ข้อควรคานึงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการสอบ
มีหลายวิธีที่ทาให้การสอบโดยมีผคู้ ุมสอบทางออนไลน์มีความปลอดภัยเพื่อที่จะรักษาไว้ซ่ึงความถูกต้องสมบูรณ์ของการสอบ Pearson VUEได้ใช้
เบราว์เซอร์ที่ปลอดภัยที่จากัดความสามารถในการเปิ ดและใช้หน้าต่างหลายหน้าต่างหรือโปรแกรมหลายโปรแกรมในระหว่างการสอบ ท่านต้องส่งรู ปถ่าย
และ/หรือวีดิโอของสภาพแวดล้อมในการสอบในแบบเรียลไทม์ นอกจากนี ้ ผูค้ ุมสอบของ Pearson VUEได้รบั การฝึ กอบรมให้จับตาดูแ ละตรวจจับ
พฤติ กรรมที่อาจจะเป็ น การฝ่ าฝื น นโยบายผู้รับ การทดสอบ (test taker policies) หากดูเหมือนท่ า นละเมิด นโยบายผู้รับ การทดสอบข้อใดก็ ต าม
ผูค้ ุมสอบอาจจะยุติการสอบของท่านเมื่อใดก็ได้ การยุติการสอบโดยผูค้ ุมสอบอันเนื่องมาจากการฝ่ าฝื น จะถือว่าเป็ นการลงโทษและจะไม่มีการคืนเงิน
ค่าสอบให้ เพื่ออ่านรายละเอียดในนโยบายและขัน้ ตอนการสอบโดยมีผคู้ มุ สอบออนไลน์ โปรดเข้าไปที่ Pearson VUE's OnVUE website
ท่านได้รบั การคาดหวังว่าจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ มีจรรยาบรรณสูงสุดในขณะทาการสอบ ไม่ว่าท่านจะสอบที่ใดหรือใช้วิธีการสอบแบบ มีผู้คุม
ออนไลน์ก็ตาม โปรดดูภาคผนวก Aของคู่มือฉบับนี ้ สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ การกระทามิชอบ และผลสืบเนื่องที่
ตามมา
หากท่านมี คาถาม คาแนะนา หรือข้อกังวล เกี่ยวกับความปลอดภัยในการสอบ ติดต่อหน่วยงานIIA Exam Securityได้ที่examsecurity@theiia.orgเพื่อให้
ข้อมูลอย่างเป็ นความลับได้
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ภาคผนวก E
ข้อกาหนดของการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ข้อกาหนดสาหรับโครงการผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน®
(Internal Audit Practitioner ® Eligibility Requirements)
ผู้สมัครโครงการผู้ปฏิบั ติ งานตรวจสอบภายในยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติให้ได้ ครบตามข้อกาหนดของโครงการ
การรักษาความลับ ของข้อสอบ และการปฏิบัติ ต ามประมวลจรรยาบรรณของ IIA(The IIA’sCode of Ethics)พร้อมทั้งเงื่ อนไขอื่น ๆ ที่ กาหนดโดย
คณะกรรมการวุฒิบตั รวิชาชีพของIIA(IIA's Professional Certifications Board --PCB)
ข้อกาหนดการเข้าร่วมโครงการผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในมีดงั นี:้ (1)บัตรประชาชนซึ่งออกโดยทางราชการที่ใช้การได้และ(2)บุคคลอ้างอิง ก่อนที่ใบ
สมัครจะได้รบั การอนุมตั ิ พนักงานหน่วยวุฒิบตั รของ IIAจะต้องได้รบั เอกสารทัง้ หมด(บุคคลอ้างอิง และบัตรประชาชน)และเป็ นผูอ้ นุมตั ิแล้วเท่านัน้
โครงการผูป้ ฏิบ ัติ งานตรวจสอบภายในมีอายุโครงการสองปี ผู้ส มัค รที่ได้รบั อนุมัติใ ห้เข้า ร่ว มโครงการนี จ้ ะต้องสอบให้ผ่า นภายในสองปี นับ จาก
ได้รับ อนุมัติ ใ ห้เข้า ร่ว มโครงการ
ENTRY REQUIREMENTS

EXIT REQUIREMENT

Valid Governmentissued ID

Character Reference

Internal Audit Practitioner Exam

X

X

X

หลังจากสอบผ่านแล้ว ผูส้ มัครจะได้วฒ
ุ ิบตั รผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน(Internal Audit Practitioner designation) ซึ่งมีอายุใช้งานสามปี วุฒิบตั รนีไ้ ม่
สามารถขยายออกไปให้เกินกว่าสามปี ได้ ไม่มีขอ้ กาหนดที่ตอ้ งแสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง (ที่ตอ้ งเก็บ CPE) สาหรับวุฒิบตั รนีแ้ ต่อย่างใด บุคคลที่มี
วุฒิบตั รนีแ้ ละยังใช้งานได้อยู่ สามารถเลือกที่จะไปมีรายชื่อผูถ้ ือวุฒิบตั รอยู่ในทะเบียนวุฒิบตั รของ IIA(The IIA Certification Registry)ได้
ผูส้ มัครที่ยงั มีวฒ
ุ ิบตั รนีใ้ ช้งานได้อยู่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ CIA ได้โดยไม่มีขอ้ กาหนดทางการศึกษา ถ้าวุฒิบตั รของผูส้ มัครใช้งานไม่ได้อีกต่อไป
แล้ว (ซึ่งก็คือ พ้นเกินกว่าสามปี แล้ว) ผูส้ มัครต้องมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาและ/หรือประสบการณ์ตามที่กาหนดเพื่อที่จะสมัค รสอบโครงการ CIA
ได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่CIA Eligibility Requirements webpage
ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Practitioner program) นีไ้ ด้ที่The IIA’s website.
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ข้อกาหนดเกี่ยวกับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการรับรอง®
(Certified Internal Auditor ®--CIA®)
ผู้สมัครโครงการ CIA ยอมรับเงื่อนไขของโครงการ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติ ให้ได้ค รบตามข้อกาหนดของโครงการ การรักษาความลับของการสอบ
การยึดถือประมวลจรรยาบรรณของ IIA(The IIA’s Code of Ethics)และการแสวงหาและรายงานชั่วโมงการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Professional
Education --CPE)พร้อมทัง้ เงื่อนไขอื่นๆ ที่ประกาศโดยคณะกรรมการวุฒิบตั รวิชาชีพของ IIA (The IIA's Professional Certification Board --PCB)
ผูส้ มัครสอบ CIA จะต้องปฏิบตั ิได้ครบตามข้อกาหนดการเข้าโครงการและข้อกาหนดเพื่อรับวุฒิบตั รต่อไปนี ้ เพื่อรับวุฒิบตั ร CIA (ประสบการณ์ที่กาหนด
ขึน้ อยู่กบั ระดับการศึกษาของผูส้ มัครตามที่ได้ระบุไว้ในตารางข้างล่างนี)้

ข้อกาหนดเพื่อรับวุฒบิ ัตร

ข้อกาหนดการเข้าโครงการ
การศึกษา**

บัตรประชาชน
ซึ่งออกโดย
ทางราชการที่

บุคคล
อ้างอิง

ใช้การได้

สอบ CIA
ส่วนที่1, 2,

ประสบการณ์

และ3

ปริญญาโท*

X

X

X

ประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน1 ปี *

ปริญญาตรี*

X

X

X

ประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน2 ปี *

วุฒิบัตรInternal Audit Practitionerที่ยัง
ปฏิบัติงานอยู่

X

X

X

ประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน 5 ปี *

*หรือเทียบเท่า
**ผูส้ มัครที่ไม่มีวุฒิการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือมีวุฒิบตั รผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในที่ยงั ใช้งานได้ อาจได้รบั การอนุมตั ิให้เข้าโครงการ CIA ได้ ถ้าหากมีประสบการณ์งาน
ตรวจสอบภายในมาเป็ นเวลาห้าปี

ก่อนที่ใบสมัครจะอนุมัติได้ พนักงานแผนกวุฒิบตั รของ IIA จะต้องได้รบั เอกสารตามที่กาหนดทุก
รายการ (หลักฐานการศึกษา บุคคลอ้างอิง และเอกสารแสดงตัวตน) และทาการอนุมตั ิ ทันทีที่ได้รบั
การอนุมตั ิให้เข้าโครงการได้ ผูส้ มัครจะมีเวลาทาตามข้อกาหนดเพื่อรับวุฒิบตั รให้สาเร็จภายในเป็ น
เวลาสามปี นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั อนุมตั ิให้เข้าโครงการ
ผูส้ มัครที่จบระดับการศึกษาขัน้ อุดมศึกษา หรือเป็ นผูถ้ ือวุฒิบตั รผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในที่ยงั
ปฏิบัติ งานอยู่ อาจสมัค รเข้าโครงการวุฒิบัต รนีแ้ ละเข้าสอบก่อนที่ จะมีประสบการณ์ครบตามที่
กาหนดก็ได้ อย่า งไรก็ต าม ผู้ส มัค รจะยังไม่ได้รับ การรับ รองจนกว่ า จะท าต ามข้อ กาหนดด้า น
ประสบการณ์ได้ภายในระยะเวลาสามปี ตามสิทธิในโครงการ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ CIA สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซด์The IIA’s website.

ประสบการณ์เทียบเท่า
ประสบการณ์ในงานต่อไปนีถ้ ือว่าเทียบเท่า
ได้กบั ประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน:
• งานประกันคุณภาพ
• บริหารความเสี่ยง
• ผูท
้ ี่อยู่ในสายงานการตรวจสอบ/
การประเมิน
• งานกากับการปฏิบต
ั ิตามกฎ
• ผูส้ อบบัญชี
• หน่วยงานควบคุมภายใน
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ข้อกาหนดสาหรับวุฒิบัตรการให้ความเชื่อมั่นในการบริหารความ
เสี่ยง®(Certification in Risk Management Assurance ®--CRMA®)
ผู้สมัครโครงการ CRMA ยอมรับเงื่อนไขของโครงการ ซึ่งรวมถึง การปฏิบตั ิให้ได้ครบตามข้อกาหนดโครงการ การรักษาความลับของการสอบ ยึดถือ
ประมวลจรรยาบรรณของ IIA(The IIA’s Code of Ethics)และการแสวงหาและรายงานชั่ ว โมงการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง (Continuing Professional
Education--CPE)พร้อมทัง้ เงื่อนไขอื่นๆที่ประกาศโดยคณะกรรมการวุฒิบตั รวิชาชีพของ IIA (The IIA's Professional Certification Board--PCB)
ผูส้ มัครจะต้องปฏิบตั ิได้ครบตามข้อกาหนดเข้าโครงการและข้อกาหนดเพื่อรับวุฒิบตั รCRMA ดังต่อไปนี ้

ข้อกาหนดเพื่อรับวุฒบิ ัตร

ข้อกาหนดการเข้าโครงการ
บัตรประชาชนซึ่ง
วุฒิบัตร

ออกโดยทาง
ราชการทีใ่ ช้การได้

บุคคลอ้างอิง

สอบ CRMA

วุฒิบัตร CIAทีย่ ังใช้งานอยู่

X

X

X

ประสบการณ์
ประสบการณ์งานตรวจสอบภายในและ/หรือ
งานบริหารความเสี่ยง 5 ปี *

*หรือเทียบเท่า
ก่อนที่ผูส้ มัครจะได้รบั การอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ CRMA ผูส้ มัครจะต้องทาตามข้อกาหนด
ให้ครบและพนักงานแผนกวุฒิบตั รของ IIA จะต้องได้รบั เอกสารตามที่กาหนดทุกรายการ (บุคคล
อ้างอิง และเอกสารแสดงตัวตน) และทาการอนุมตั ิ
ระยะเวลาสิทธิในโครงการCRMAก็คือสองปี ผูส้ มัครมีเวลาสองปี (นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั การอนุมตั ิ
ให้เข้าร่วมโครงการ) ในอันที่จะทาให้สาเร็จตามข้อกาหนดเพื่อรับวุฒิบตั ร (ซึ่งก็คือ สอบCRMA
ผ่าน และมีประสบการณ์การทางานตามที่กาหนด)
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ CRMA สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซด์ The IIA’s website

ประสบการณ์เทียบเท่า
ประสบการณ์ในงานต่อไปนีถ้ ือว่าเทียบเท่าได้
กับประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน:
• งานประกันคุณภาพ
• บริหารความเสี่ยง
• ผูท
้ ี่อยู่ในสายงานการตรวจสอบ/การ
ประเมิน
• งานกากับการปฏิบต
ั ิตามกฎ
• ผูส้ อบบัญชี
• หน่วยงานควบคุมภายใน
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ข้อกาหนดสาหรับวุฒิบัตรผู้นาด้านการตรวจสอบภายใน®
(QUALIFICATION IN INTERNAL AUDIT LEADERSHIP® -- QIAL®)
(ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2021 เป็ นต้นไป จะไม่มีการเปิ ดรับสมัครอีกต่อไป)
ผู้สมัครเข้าโครงการQIALยอมรับ เงื่อนไขของโครงการ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติใ ห้ได้ค รบตามข้อกาหนดโครงการการรักษาความลับของการสอบ
การยึดถือประมวลจรรยาบรรณของ IIA(The IIA’s Code of Ethics)และการแสวงหาและรายงานชั่วโมงการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Professional
Education--CPE)พร้อมทัง้ เงื่อนไขอื่นๆที่ประกาศโดยคณะกรรมการวุฒิบตั รวิชาชีพของ IIA (The IIA's Professional Certification Board--PCB)
มีหลายหนทางที่ผสู้ มัครจะรับวุฒิบตั ร QIALได้ ขึน้ อยู่กับวุฒิบตั รที่ใช้งานอยู่และระดับประสบการณ์ ตารางข้างล่างนี ้ แสดงให้เห็นข้อกาหนดการเข้า
โครงการและข้อกาหนดเพื่อรับวุฒิบตั รสาหรับหนทางเหล่านี ้

คาบรรยายของผู้สมัคร

ผู้ทปี่ รารถนา
จะเป็ นผู้นา

ข้อกาหนดการเข้าโครงการ
เอกสาร

CIA
ทีย่ ังคง
ใช้งาน

ประสบการณ์
ผู้บริหารงาน
ตรวจสอบ

ได้(Valid ID)

ต้องมี

ไม่ต้องมี

X

X

ต้องมี

น้อยกว่า 3 ปี

X

X

ไม่ต้องมี

น้อยกว่า 3 ปี

X

X

บริหารงานทั่วไป
15ปี

ต้องมี

3 ปี หรือ
มากกว่านั้น
(เมื่อเร็วๆนี)้

X

X

บริหารงานทั่วไป
10 ปี

ไม่ต้องมี

3 ปี หรือ
มากกว่านั้น
(เมื่อเร็วๆนี)้

X

แสดงตัวตน
ทีใ่ ช้การ

บุคคล
อ้างอิง

ผู้นาใหม่

ผู้นาทีม่ ี
ประสบการณ์

ข้อกาหนดเพื่อรับวุฒบิ ัตร

X

ประสบการณ์
โดยรวม
ตรวจสอบภายใน
5 ปี *
บริหารงานทั่วไป
10 ปี

กรณีศึกษา
(CS)

PPE**

การนาเสนอ
ผลงานและ
การสัมภาษณ์

ต้องมี

ไม่ต้องมี

ต้องมี

ไม่ต้องมี

ต้องมี

ต้องมี

บริหารงานทั่วไป
15ปี

*หรือเทียบเท่า
**รายละเอียดประสบการณ์ในทางวิชาชีพ(Portfolio of Professional Experienceหรือ PPE)
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ก่อนที่ผูส้ มัครจะได้รบั การอนุมัติใ ห้เข้าร่ว มโครงการ QIAL ผูส้ มัครจะต้องทาตามข้อกาหนด
ให้ครบและพนักงานแผนกวุฒิบตั รของ IIA จะต้องได้รบั เอกสารตามที่กาหนดทุกรายการและ
ทาการอนุมตั ิ ผูส้ มัครจะต้องมีประสบการณ์งานตรวจสอบภายในอย่างน้อยห้าปี หรือเทียบเท่า
จึงจะสมัครได้
ระยะเวลาตามโครงการ QIALก็คือเจ็ดปี ผูส้ มัครมีเวลาเจ็ดปี (นับตั้งแต่ได้รบั อนุมัติให้เข้าร่วม
โครงการ) ในการทาให้สาเร็จตามข้อกาหนดเพื่อรับวุฒิบตั ร
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ QIAL สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซด์ The IIA’s website

ประสบการณ์เทียบเท่า
ประสบการณ์ในงานต่อไปนีถ้ ือว่าเทียบเท่า
ได้กบั ประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน:
• งานประกันคุณภาพ
• บริหารความเสี่ยง
• ผูท
้ ี่อยู่ในสายงานการตรวจสอบ/
การประเมิน
• งานกากับการปฏิบต
ั ิตามกฎ
• ผูส้ อบบัญชี
• หน่วยงานควบคุมภายใน
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สมาคมผูต้ รวจสอบภายใน (IIA) เป็ นสมาคมวิชาชีพการตรวจสอบภายในระดับสากล สานักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ที่
เลคแมรี่ (Lake Mary) มลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา มีสมาชิกมากกว่า 200,000 คน IIA เป็ นหน่วยงานที่เป็ นกระบอกเสียง
ให้กับผูป้ ระกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในทั่วโลกซึ่งมีอานาจเป็ นที่ยอมรับ เป็ นผูน้ าที่ได้รบั การยอมรับ เป็ น หัวหน้าในการ
ส่งเสริมวิชาชีพนีแ้ ละเป็ นผูใ้ ห้ความรูห้ ลัก สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม www.globaliia.org
มีผไู้ ด้รบั วุฒิบตั รของ IIA มากกว่า 200,000 คนทั่วโลก นอกจากโครงการวุฒิบตั รสากลแล้ว สมาชิกยังได้รบั ประโยชน์ต่างๆ
เช่น การเข้าร่วมเครือข่ายวิชาชีพในท้องถิ่น ในประเทศ และเครือข่ายวิชาชีพระดับสากล การอบรมระดับโลก มาตรฐานและ
แนวปฏิบตั ิต่างๆ งานวิจยั การพัฒนาผูบ้ ริหาร โอกาสในทางอาชีพ และแหล่งให้บริการ เช่น บริษัท IIA Quality Services,
LLC

T
+1-407-937-1111
E CustomerRelations@theiia.org
W www.globaliia.org/certification

2022 – February

Global Headquarters
1035 Greenwood Blvd., Suite 401
Lake Mary, Florida 32746 USA
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