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ขอแสดงความยินดี ในการเดินทางสู่การมีวุฒิบัตรที่ออกโดยสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายใน (IIA) อนัเป็นวิธีการหนึ่งที่จบัต้องได้ในการแสดงออกซึง่ความรู้ ทกัษะ ในทาง
วิชาชีพทีท่่านมีในตลอดอาชีพการท างานตรวจสอบภายในของท่าน 

ขั้นตอนไปสู่วุฒิบัตร 
ขั้นตอนที่ 1 - สมคัร 
ขั้นตอนที่ 2 - ทดสอบ 
ขั้นตอนที่ 3 - สอบยนั 
ขั้นตอนที่ 4 - รักษาสถานภาพ 

คู่มือเล่มนีใ้ห้ข้อมลูเก่ียวกับวุฒิบตัรส าหรับผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการรับรองโดย 
IIA (The IIA’s Certified Internal Auditor® --CIA®) และวุฒิ บัตรการให้ความ
เชื่อมัน่ในการบริหารความเส่ียง  (Certification in Risk Management Assurance® 
--CRMA®)  
ส าหรับข้อมูลเก่ียวกับโครงการ ผู้ น าด้านการตรวจสอบภายใน (Qualification in 
Internal Audit Leadership® -- QIAL®) และโครงการผู้ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Practitioner) นัน้ ให้เข้าไปดูได้ที่เวบเพจ QIAL และ Internal Audit 
Practitioner 
 

 

โปรดอ่านคู่มือนีโ้ดยละเอียด คู่มือจะพาท่านไปสู่กระบวนการเพื่อรับวุฒิบัตรตัง้แต่
ต้นจนจบ และให้เคล็ดลบัท่ีมีประโยชน์ในแต่ละขัน้ตอนโดยตลอด 

 

  

https://global.theiia.org/qial/Pages/QIAL-Eligibility-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Internal-Audit-Practitioner.aspx
https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Internal-Audit-Practitioner.aspx
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บทน า 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (IIA) ได้จดัให้มีวฒุิบตัรสากลหลกัหลายๆ วฒุิบตัรด้วยกนั: ได้แก่ วฒุิบตัรผู้ตรวจสอบภายในที่

ได้รับการรับรอง (CERTIFIED INTERNAL AUDITOR®--CIA®) วุฒิบัตรการให้ความเชื่อมั่นในการบริหารความเส่ียง 

(CERTIFICATION IN RISK MANAGEMENT ASSURANCE® -- CRMA®) และ  ผู้ น า ด้ านการตรวจสอบภายใน 

(QUALIFICATION IN INTERNAL AUDIT LEADERSHIP® -- QIAL®) รวมทัง้ โครงการผู้ปฏิบตัิงานตรวจสอบ (Internal 

Audit Practitioner) 

 

 วุฒบิัตรผู้ตรวจสอบภายในท่ีได้รับการรับรอง 
(CERTIFIED INTERNAL AUDITOR®--CIA®) 
CIA เป็นวุฒิบตัรหลักส าหรับผู้ตรวจสอบภายในและเป็นสมญานามที่ทาง IIA 
ใคร่แนะน าให้ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนควรต้องแสวงหาและได้มาซึ่งวฒุิบตัรนี ้
วฒุิบตัร CIA ไม่เพียงแต่แสดงถึงความน่าเชื่อถือในทางวิชาชีพ แต่ยงัให้ความ
ได้เปรียบเหนือผู้อื่นท่ีปฏิบตัิงานในวิชาชีพนีอ้ีกด้วย 
การสอบ  CIA ที่ มี สามส่วนนั น้  จะครอบคลุมถึ ง ความ รู้  ทักษะ และ
ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในในปัจจบุนัที่ต้องแสดงออกให้เห็นในอนัที่
จะประสบความส าเร็จได้ 
ส าหรับรายละเอียดหัวข้อที่มีในการสอบ CIA สามส่วนนัน้ ขอให้ท่านไปดู
รายละเอียดได้ในตวัหลกัสตูรการสอบ  ได้มีการจดัสอบ CIA ในหลายๆ ภาษา 
หากต้องการทราบภาษาที่มีการจดัสอบ คลิกที่น่ี 
 

 วุฒิ บั ตรการให้ความเชื่ อมั่ น ในการบ ริหารความ เสี่ ย ง 
(CERTIFICATION IN RISK MANAGEMENT ASSURANCE®--CRMA®) 
โครงการ CRMA ประกอบด้วยการสอบสองส่วน: กล่าวคือส่วนที่ 1 ของการ
สอบ  CIA และอีกส่วนหนึ่ งคือการสอบของ CRMA แยกมาต่างหาก  ซึ่ง
ครอบคลมุเร่ืองการก ากบัดแูล หลกัของการให้ความเชื่อมัน่ในการบริหารความ
เส่ียง และบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในในการให้บริการให้ความเชื่อมัน่และ
ให้ค าปรึกษา  
ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกับประเด็นหวัข้อที่ครอบคลมุในการสอบ CRMA นัน้ 
ขอให้ท่านไปดูได้ในตัวหลักสูตรการสอบ  (exam syllabus) ปัจจุบันการสอบ  
CRMA มีการจดัสอบแค่เฉพาะในภาษาองักฤษเท่านัน้ 
 

https://global.theiia.org/certification/Pages/Exam-Language-Offerings.aspx
https://global.theiia.org/certification/crma-certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx
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 ผู้น าด้านการตรวจสอบภายใน 
(QUALIFICATION IN INTERNAL AUDIT LEADERSHIP®--QIAL®) 
โครงการ QIAL มุ่งเน้นความสามารถในการเป็นผู้น า ที่จ าต้องมีโดยเฉพาะใน
ตัวหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAEs) หรือ ผู้น าการตรวจสอบใน
บริษัทที่ให้บริการตรวจสอบภายใน ในประเด็นส าคัญหลักๆ ในการน าหน้าที่
งานตรวจสอบ การมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ และการด าเนินงานขององค์กร ให้
ความเห็นและข้อมูลที่ลึกซึง้ ส่งเสริมนวตักรรมและการเปล่ียนแปลง  เป็นหนึ่ง
ในด้านจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่น่ี 

 

โครงการผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ (Internal Audit Practitioner program)  

เป็นหนทางหน่ึงส าหรับผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่และผู้ที่เพิง่ถกูหมนุเวยีนสบัเปล่ียนงานจะสามารถแสดงออกถึง ความ

ถนดัในขณะท่ีเร่ิมก้าวแรกของการท างานเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติม คลิกที่น่ี  

 

กระบวนการส าหรับการสอบเพื่อรับวฒุิบตัร ราคา และภาษีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศซึง่การบริหารจดัการสอบ

กระท าผ่านทางตัวแทนของ IIA ที่ได้ท าข้อตกลงกันไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านอาศัยอยู่ในประเทศอฟัริกาใต้ ท่านต้องเป็น

สมาชิกกับ IIA อัฟริกาใต้ (IIA-South Africa) ท่านจึงจะสามารถเข้าร่วมในโครงการวุฒิบัตรสากลเหล่านีไ้ด้ ในท านอง

เดียวกัน ถ้าท่านอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร ท่านก็ต้องเป็นสมาชิกกับ IIA สหราชอาณาจักร/ไอร์แลนด์ (IIA–United 

Kingdom/Ireland) เพื่อร่วมในโครงการวุฒิบตัรสากลเหล่านี ้ผู้สมัครในประเทศที่มีรายนามดังต่อไปนีต้้องไปติดต่อผ่าน

เว็บไซต์ของสถาบัน IIA ในท้องถิ่น หรือติดต่อโดยตรงกับสถาบันที่เป็นตัวแทนของ IIA ในประเทศนัน้ๆ เพื่อขอข้อมูล

เพิ่มเติมเก่ียวกบักระบวนการในการสอบรับวฒุิบตัรในท้องถิ่นนัน้ 

บราซิล        อินโดนีเซีย         เกาหลี         ไทย         สาธารณรัฐเช็ก         ญ่ีปุ่ น 

ส าหรับข้อมลูเก่ียวกบัราคา คลิกที่น่ี 

 ข้อควรระวัง: ถ้าท่านเชื่อว่า ราคาที่คิดกับท่านโดยผ่านทางระบบ การบริหารจดัการผู้สมคัรสอบเพื่อรับวุฒิบัตร 
(Certification Candidate Management System -- CCMS) ไม่ถูกต้องแล้ว โปรดอย่าส่งแบบฟอร์มใบสมัคร ให้
ท าการบนัทึกเคสผ่าน CCMS แทนและทางผู้ดลูะบบจะติดต่อท่านกลบัมา 

 

เพื่อที่จะได้รับส่วนลดจากการเป็นสมาชิกในการสมัครสอบและค่าลงทะเบียน ท่านต้องด าเนินการให้มีสถานภาพเป็น

สมาชิกให้เสร็จสิน้ก่อนส่งแบบฟอร์มสมคัรสอบ  ท่านอาจตรวจสอบกับตวัแทน IIA ในท้องถิ่นของท่าน (หรือผู้ประสานงาน

ในกลุ่มงานตรวจสอบ หากผู้ว่าจ้างงานท่านเป็นสมาชิกแบบกลุ่มของ IIA) เพื่อสอบยนัในเร่ืองสมาชิกภาพของท่าน 

https://global.theiia.org/qial/Pages/Qualification-in-Internal-Audit-Leadership.aspx
https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Internal-Audit-Practitioner.aspx
https://iiabrasil.org.br/certificacoesequalificacoes
http://iia-indonesia.org/certification-2/
http://theiia.kr/
http://www.theiiat.or.th/Home/Index
https://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/certifikace/
http://www.iiajapan.com/
https://global.theiia.org/certification/Pages/Pricing-Structure.aspx
https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&basechannel=integral7
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สามขัน้ตอนหลักในการผ่านการรับรอง คือ การสมัคร การเข้าสอบและผ่านการสอบทุกส่วนทัง้หมด และการตรวจสอบ

ประสบการณ์  CCMS ของ IIA จะแนะน าคณุตลอดการเดินทาง 

 

ขัน้ตอนที่ 1 

สมัคร 
ข้อก าหนดในการสมคัรสอบ CIA  

เพื่อจะให้ได้รับวุฒิบตัร ท่านต้องปฏิบตัิครบตามข้อก าหนด ทัง้เพื่อสมคัรเข้าสอบ (Entry Requirement) และข้อก าหนด

เพื่อรับวฒุิบตัร (Exit Requirement) ได้แก่ บรรลตุามข้อก าหนดของการเข้าสมคัรสอบ รักษาความลบัในข้อสอบ และ ยึด

มัน่ในประมวลจรรยาบรรณของ IIA  

ENTRY REQUIREMENT  EXIT REQUIREMENT 
การศึกษา หมายเลขประจ าตัว- 

ท่ีออกโดยทางการ 
บุคคลอ้างอิง สอบ 3 ส่วน ประสบการณ์ 

ปริญญาโท 
(หรือเทียบเท่า) 

X X X มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 12 เดือน 

ปริญญาตรี 
(หรือเทียบเท่า) 

X X X มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 24 เดือน 

อนปุริญญา 
(หรือเทียบเท่า) 

X X X มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 60 เดือน 

 ผูที้จ่บหลกัสูตร A-level (หมายเหตผุูแ้ปล: A-Level หรือช่ือเต็มว่า The General Certificate of Education Advanced Level Certificate – 

GCE A Level เป็นวฒิุการศึกษาในระดบัมธัยมปลาย (Year 12-13) ของระดบัมธัยมในสหราชอาณาจกัร) ดว้ยเกรด C หรือสูงกว่านัน้  ให้ถือ

ว่าเทียบเทา่อนปุริญญา  

ส าหรับข้อก าหนดในการเข้าสอบ CRMA ทีแ่ตกต่างไป โปรดคลิกทีนี่ ่

 

การขยายเวลาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ 

เมื่อได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมในโครงการสอบเข้ารับวฒุิบัตรตามที่ท่านได้เลือกแล้ว ท่านจะมีเวลาสามปีที่จะท าให้ได้

ตามข้อก าหนดทัง้หมด และท าให้เสร็จสิน้ได้ นอกเสียจากว่า ท่านได้ร้องขอให้ขยายเวลา  หากสิทธ์ิในการเข้าสอบใน

โครงการของท่าน หมดอายุก่อนที่ท่านจะท าการสอบที่จ าเป็นได้เสร็จสิน้ ท่านอาจจะต้องยื่นขอสมคัรสอบใหม่ และท่าน

จะต้องสอบในส่วนที่ท่านสอบได้ไปแล้วก่อนหน้านัน้ใหม่ ในหน้าต่างสิทธ์ิเดิมของท่าน  

 

https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&basechannel=integral7
https://global.theiia.org/certification/crma-certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx
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การขยายเวลาอันเน่ืองมาจากเหตุจ าเป็น  

การขยายเวลาให้ทดสอบในหน้าต่างท่ีมีสิทธ์ินัน้ จะอนุญาตให้กระท าได้เพียงครั้งเดียว ซึ่งจะอนุญาตให้แก่ผู้ สมัครที่

อาจจะมีเหตุผลพอบรรเทา (ตวัอย่างเช่น ความเจ็บป่วย การคลอดบุตรและหลงัคลอด  มีคนตายในครอบครัว เหตกุารณ์

ความไม่สงบ ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ หรือ การเข้ารับราชการทหาร) ในกรณีนี ้ท่านควรยื่นเร่ืองผ่านทางระบบ CCMS โดย

ให้รายละเอียดของสถานการณ์ที่อ้างมาเป็นเหตุผลเพื่อขอขยายเวลา ค าขอขยายเวลาจะได้รับการทบทวน แล้วท่านจะ

ได้รับค าสัง่ว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป ค าขอทกุค าขอ ต้องมีเอกสารสนับสนนุ 

การขยายเวลาอันไม่ใช่เน่ืองมาจากเหตุจ าเป็น  

หากท่านต้องการขอขยายเวลาด้วยเหตผุลอื่นอนัมิใชเ่นื่องมาจากเหตจุ าเป็น ท่านอาจจะได้รับอนมุตัิให้ขยายเวลาออกไป 

หน่ึงครัง้ เป็นเวลาหนึ่งปี หลงัจากที่ได้ยื่นเร่ืองขอขยายเวลาโดยผ่านระบบ CCMS และจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นขอ

แล้ว  ระยะเวลา 12 เดือนที่ยืดให้นัน้ จะเร่ิมนบัตัง้แต่วนัท่ีที่โครงการเดิมเร่ิมหมดอายุ  

การสร้างข้อมูลส่วนตัวในระบบ การบริหารจัดการผู้สมัครสอบเพื่อรับวุฒบัิตร 

(CCMS) 

ผู้สมัครสอบเพื่อรับวุฒิบัตรทุกคน ต้องมีหรือสร้างข้อมลูส่วนตวัในระบบ CCMS ซึง่ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการนี ้หากทา่นมี

ข้อมูลส่วนตัวในระบบ CCMS อยู่แล้ว ท่านอาจจะข้ามขัน้ตอนนีไ้ปก็ได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะตัง้แต่ท่านได้สร้าง

ข้อมลูของท่านไว้ในระบบแล้ว ท่านควรจะต้องมาท าการสอบทานข้อมลูของท่านให้เป็นปัจจบุนั   

คลิกที่น่ี เพื่อเข้าสู่ระบบ CCMS และสร้างข้อมลูส่วนตวัของท่าน หากท่านประสบปัญหาประการใด โปรดติดต่อหน่วยงาน

ลกูค้าสมัพนัธ์ของ IIA ได้ที่ CustomerRelations@theiia.org หรือ โทรศพัท์  +1-407-937-1111 

ทางเลือกในการช าระเงนิ 

การช าระเงนิอาจช าระด้วยบตัรเครดิต (ซึง่แนะน าให้ใช้เพื่อบริการอนัรวดเร็ว) การโอนเงินโดยอตัโนมตัิ (ACH)  หรือ การ

โอนเงินข้ามประเทศ ซึ่งอาจใช้เวลาหลายอาทิตย์  หากท่านช าระโดยการโอนเงินข้ามประเทศ ท่านต้องใส่ข้อมลูเก่ียวกับ

รูปแบบการช าระเงินในระหว่างกระบวนการสมัครสอบ และท าตามค าสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอ payment submission 

หน้าจอ payment acknowledgment จะท าหน้าที่เป็นใบแจ้งหนีข้องท่าน  

 

 

 

https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&basechannel=integral7
https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&basechannel=integral7
https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&basechannel=integral7
mailto:CustomerRelations@theiia.org
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อัพโหลดเอกสารที่ก าหนด 

เพื่อให้ IIA สามารถสอบทานได้ว่า ท่านได้ปฏิบตัคิรบถ้วนตามข้อก าหนดในการสมคัรเข้าโครงการสอบเพื่อรับวฒุิบตัรที่

ท่านได้เลือกเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องจดัเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี ้

• หลกัฐานระบตุวัตน 

• หลกัฐานเก่ียวกบัการศกึษา 

เอกสารที่น าส่งในภาษาอื่นใดนอกจากภาษาองักฤษ จะต้องแนบเอกสารที่แปลเป็นภาษาองักฤษมาด้วย การแปลอาจ

กระท าโดยผู้ที่มคีวามเชี่ยวชาญในภาษาองักฤษ และต้องลงนามรับรองพร้อมทัง้ลงวนัท่ีก ากบัโดยผู้แปลด้วย 

หลักฐานระบุตัวตน 

ตารางต่อไปนีแ้สดงให้เห็นรูปแบบของหลกัฐานของการระบตุวัตนที่รับได้กบัรับไม่ได้  

หลักฐานของการระบุตัวตนที่รับได้ หลักฐานของการระบุตัวตนที่รับไม่ได้ 
ใบขบัขี่ท่ีออกโดยทางการ บตัรประจ าตวัพนกังาน 

หนงัสือเดินทาง บตัรนกัศกึษา 
บตัรประจ าตวัทหาร บตัรประกนัภยั 

บตัรประจ าตวัคนต่างด้าว (เช่น กรีนการ์ด วีซ่าที่อนญุาตให้
อยู่พ านกัได้อย่างถาวร) 

ภาพถ่ายเซลฟ่ี หรือภาพท่ีระบตุวัตนแต่ไม่มชีื่อ 

บตัรประจ าตวัที่ออกโดยทางการ (บตัรประจ าตวัทีเ่ป็น
พลาสติกซึง่มีรูปภาพ และลายเซน็ กรณีนีย้อมรับได้ถ้าออก

โดยประเทศที่ผู้สมคัรก าลงัจะสอบ ณ ประเทศนัน้) 

บตัรที่หมดอาย ุ

 

หลักฐานเกี่ยวกับการศึกษา 

ระบบ CCMS จะน าทางทา่นในการจดัเตรียมเอกสารที่เป็นหลกัฐานทางการศกึษาอยา่งใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้

• ส าเนาปริญญาบตัรหรือ ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (ทรานสคริป) ที่เป็นทางการ หากท่านมีการเปล่ียนชื่อภาย

หลงัจากทา่นได้รับปริญญาบตัรมา ท่านต้องแนบเอกสารการเปล่ียนชื่อตามกฎหมายด้วย 

• จดหมายยืนยนัการส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยั หรือวิทยาลยั 

• จดหมายจากหนว่ยงานประเมินผลทางการศกึษายืนยนัการส าเร็จการศกึษาของท่าน 
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หากท่านเป็นนักศึกษาที่ก าลงัเรียนอยู่ในปีสุดท้าย ท่านอาจได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการที่ท่านเลือกโดยมีข้อแม้ หาก

ท่านได้เสนอหลกัฐานท่ีแสดงสถานะทางการศกึษาของท่าน (เช่น ใบแสดงผลการศกึษา) อย่างไรก็ตาม ท่านจะยงัไม่ได้รับ

มอบวฒุิบตัร จนกว่าท่านจะส าเร็จการศกึษาตามข้อก าหนด และได้น าส่งเอกสารสนบัสนนุแล้ว 

โปรดสังเกตว่า IIA ได้เสนอทางเลือกเพื่อเข้าร่วมส าหรับผู้ สมัครซึ่งไม่มีวุฒิการศึกษาตามข้อก าหนดขัน้ต ่า ปัจจุบันนี ้

ผู้สมคัรสามารถเข้าร่วมโครงการได้ หากได้รับการอนมุตัิ โดยผู้สมคัรจะต้องมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในท่ีได้รับ

การยืนยนัแล้วหรือเทียบเท่า ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่น่ี 

กระบวนการระบุบุคคลอ้างอิง 

พืน้ฐานส าหรับการระบบุคุคลอ้างอิง ก็คือ ประมวลจรรยาบรรณ CCMS จะน าท่านผ่านกระบวนการระบตุวัผู้ อ้างองิโดย

อตัโนมตั ิ

การอ านวยความสะดวกเป็นพเิศษ 
ทาง IIA จะอ านวยความสะดวกในการทดสอบอย่างสมเหตุสมผลให้แก่ผู้ สมัคร โดยเป็นไปตามความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับกฎหมาย เช่น ส าหรับผู้ สมัครที่พิการซึ่งมีเอกสารแสดง โดยความพิการนัน้จ ากัดความสามารถในการ

มองเห็นหรืออื่นใดที่จะท าให้สอบได้อย่างสมบรูณ์ 

หากท่านต้องการให้มกีารอ านวยความสะดวกในการสอบ โปรดดาวน์โหลดใบสมคัรเพื่อขอรับการอ านวยความสะดวกได้ที ่

The IIA’s official Accommodations Application  ในระหว่างช่วงของกระบวนการสมคัรเข้าร่วมโครงการ ท่านจะได้รับ

ค าสัง่ให้อพัโหลดแบบฟอร์ม และเอกสารสนบัสนนุอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ข้อควรระวัง: เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย ท่านมีเวลา 180 วัน ที่จะก าหนดเวลาการเข้าน่ังสอบ
ของท่าน  

 

  

https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
https://dl.theiia.org/Documents/IIA-Accommodations-Application.pdf
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ขัน้ตอนที่ 2 

ทดสอบ 
ท่านต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดต่างๆ ทัง้หมดให้เสร็จสมบูรณ์ และได้รับการ
อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการสอบเพ่ือรับวุฒิบัตรก่อนท่ีท่านจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนและ
ก าหนดเวลาสอบ CIA ส่วนต่างๆ ของท่านได้ 
 

IIA และ Pearson VUE 
IIA ได้ท าสัญญากับ Pearson 
VUE ให้ เป็น ผู้ด า เนินการจัด
สอบเพือ่รับวฒิุบตัรของ IIA  
Pearson VUE มีศูนย์ทดสอบ
อยู่ทั่วโลก ซ่ึงจัดสอบโดยผ่าน
ทางคอมพิวเตอร์ในหลากหลาย
ภ า ษ า  ก า ร ล ง ทุ น ใ น ท า ง
เทคโนโลยีของ Pearson VUE 
ท าให้ เชื่อมั่นได้ในเร่ืองความ
ป ล อ ด ภั ย ชั้ น น า  แ ล ะก า ร
ปรับปรุงการให้บริการแก่ผูส้มคัร
สอบให้ดีย่ิงๆ ข้ึนไปได ้ 

การช าระเงนิค่าลงทะเบียนสอบ 
นโยบายในการช าระเงินค่าลงทะเบียนสอบจะคล้ายคลึงกบันโยบายที่เก่ียวข้องกับการ
รับสมคัรในประเด็นท่ีว่า: 

• หากท่านเชื่อว่าราคาที่ปรากฏให้เห็น เป็นราคาที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลใดก็ตาม อย่าท าการสมัครต่อไปจนเสร็จ ให้ท าเร่ือง (open a case) 
ไปผ่านระบบ CCMS 

• จะไม่มีการคืนเงินในการสอบหรือให้เป็นเครติตใดๆ หากท่านได้ยอมรับ 
(accept) ในราคาและลงทะเบียนเสร็จสิน้แล้ว การลงทะเบียนไม่สามารถแก้
กลบั (undone) หากท่านได้ยื่น (submit) ช าระงินค่าลงทะเบียนแล้ว  

• ค่าธรรมเนียมของการลงทะเบียนครัง้หนึ่งที่จ่ายผ่านระบบ CCMS ไม่
สามารถโอนไปเพื่อลงทะเบียนอีกครัง้ได้  

• การจ่ายค่าลงทะเบียนผ่านระบบ CCMS โดยการโอนเงินข้ามประเทศ อาจใช้
เวลาหลายสัปดาห์ การจ่ายด้วยบัตรเครดิต หรือ ACH จะลดเวลาในการ
ด าเนินการได้มากกว่า  

 

เมื่อท่านได้ช าระเรียบร้อย หน้าต่างการสอบจะเปิดให้ท่านใช้ได้เป็นเวลา 180 วัน หรือจนกว่าวันหมดอายุของ

โครงการของท่าน แล้วแต่ว่าวันใดจะมาถึงก่อนกัน (ท่านไม่สามารถสอบได้หลังจากหมดอายุโครงการ) ท่านต้อง

ก าหนดเวลาและเข้าสอบเพื่อรับวฒุิบตัรภายในหน้าต่างตามสิทธ์ิของท่าน 

ก าหนดเวลาเข้าสอบ 

เวลาท าการของศูนย์ทดสอบของ Pearson VUE แต่ละแห่งจะแตกต่างกนัไป และอาจเปล่ียนแปลงได้บ่อยๆ แต่ส่วนใหญ่

แล้วจะเปิดท าการห้าหรือหกวนัต่อสปัดาห์ในเวลาท าการปกติ (ซึง่ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่น) ตลอดทัง้ปี ท่านควร

จะรีบก าหนดเวลาการสอบของท่านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ ยิ่ งท่านก าหนดได้เร็วเท่าไร โอกาสที่ท่านจะส ารองวันสอบ 

https://home.pearsonvue.com/iia
https://home.pearsonvue.com/iia
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เวลา และสถานท่ีสอบท่ีท่านสะดวกก็จะยิ่งเร็วเท่านัน้  ไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยไม่ได้นดัหมาย ท่านต้องนดัหมายเพื่อเข้า

สอบมาก่อนล่วงหน้าเท่านัน้ 

อีกทางหน่ึง ท่านสามารถก าหนดเวลาเข้าสอบโดยโทรศพัท์ไปท่ีหน่วยงานบริการลกูค้าของ Pearson VUE ก็ได้ 

• เข้าไปที่ Pearson VUE’s customer service webpage เพื่อค้นหาหมายเลขโทรศพัท์ของศนูย์บริการลกูค้าของ 

Pearson VUE ในท าเลที่ท่านต้องการ  ศูนย์บริการลกูค้าหลายๆ แห่งมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านไม่ต้องเสียค่า

โทรศพัท์เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ท่าน 

• หาท าเลที่ตัง้ของศนูย์ทดสอบบนเว็บไซต์ของ Pearson VUE แล้วเลือกท าเลที่ท่านต้องการก่อนลงมือโทร 

• ก าหนด วนั เวลาไว้ในใจสกัสามล าดบั ไว้เผ่ือเลือก ก่อนลงมือโทร  

• ให้หมายเลขผู้ สมัครสอบของ IIA แก่ตัวแทนของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ แล้วท่านจะได้รับค าแนะน าขัน้ตอนและ

วิธีการก าหนดเวลาสอบตัง้แต่ต้นจนจบ  

 ข้อควรระวัง: อย่าโทรหาศูนย์ทดสอบใดศูนย์หน่ึงโดยเฉพาะเพื่อก าหนดเวลาสอบหรือยกเลิกการสอบ
เป็นอันขาด มีเพียงตัวแทนศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เท่านัน้ที่ ช่วยท่านได้ ศูนย์ทดสอบไม่ควจะต้องคิดเงิน
ค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติมอีก อย่าจ่ายเงินโดยตรงให้แก่ศูนย์ทดสอบ หากมีการเรียกเก็บเงินใดๆ 
เพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยงานบริการลูกค้า หรือ  Pearson VUE’s customer service 

 

การขยายเวลาสิทธิ์การเข้าสอบ  

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบแล้ว หน้าต่างการสอบจะเปิดให้ท่านใช้ได้เป็นเวลา 180 วนั หรือจนกว่าวนัหมดอายุ

ของโครงการของท่าน แล้วแต่ว่าวนัใดจะมาถงึกอ่นกนั หากท่านไม่สามารถท าตามก าหนดนีไ้ด้ จะท าให้การลงทะเบียนเข้า

สอบเป็นโมฆะ (ท่านจะถกูริบเงินท่ีได้ช าระมาแล้ว และท่านจะต้องลงทะเบียนและช าระเงินมาอีกครัง้หน่ึง)  

หากจ าเป็น อาจขอซือ้การขยายเวลาสิทธ์ิการเข้าสอบ (ได้เพียงครัง้เดียว)  โดยผ่านระบบ CCMS และจ่ายค่าธรรมเนียม

ตามที่ก าหนด  การขยายเวลานีจ้ะต่อเวลาเพื่อเข้ามานัง่สอบให้อีก 60 วนั (หรือจนกว่าวนัหมดอายุของโครงการของท่าน 

แล้วแต่ว่าวนัใดจะมาถึงก่อนกนั) การขยายเวลาสิทธ์ิการเข้าสอบนีจ้ะไม่ขยายให้เกินกว่าวนัหมดอายโุครงการ 

การรับค ายนืยนั 

หลังจากท่านได้ลงทะเบียนก าหนดวนัสอบแล้ว Pearson VUE จะส่งอีเมลยืนยนัการนดัหมายของท่านถึงท่าน ซึง่จะแจ้ง

ข้อมลูเก่ียวกบัศูนย์ทดสอบท่ีท่านเลือก หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยนัจาก Pearson VUE ซึ่งระบุว่าท่านได้ก าหนดเวลาเข้า

http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&basechannel=integral7
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สอบแล้ว ให้ติดต่อ Pearson VUE’s customer service ในทันที  เนื่องจากอาจเป็นไปได้ว่าการท านัดหมายของท่าน

อาจจะไม่ได้รับการบนัทึกอย่างถกูต้อง 

การไม่มาปรากฏตัวเข้าสอบ 

เมื่อได้มีการยืนยันการนัดหมายเวลาสอบมายงัท่านแล้ว ท่านควรจะมาปรากฏตวัเพื่อเข้าสอบพร้อมกับเอกสารระบุ

ตวัตนที่ทางราชการออกให้ ตามวันสอบ หากท่านไม่มาปรากฏตัว ณ สถานที่ท าเลที่ท่านเลือก ในวนัและเวลาที่ก าหนด 

การลงทะเบียนของท่านจะเป็นโมฆะ  และจะมีหมายเหตวุ่า "No-Show" (หมายเหตผุู้แปล: ซึ่งก็คือขาดสอบ) บนัทึกไว้ใน

ข้อมลูของท่าน ท่านจะถูกริบเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนสอบ และจะไม่มีการคืนเงินให้  หากได้มีการขึน้สถานะว่า "No-

Show" แล้ว ท่านจะต้องไปเร่ิมด าเนินการลงทะเบียนสอบใหม่อีกให้เสร็จพร้อมทัง้ช าระเงินเพื่อก าหนดวนัสอบใหม่อีกครัง้ 

การเปลี่ยนแปลงวันนัดเข้าสอบ 

ท่านอาจจะยกเลิกหรือหรือก าหนดนดัสอบที่ได้รับการยืนยนัแล้วใหม่ได้ตามต้องการในระหว่างที่หน้าต่างการสอบเปิด

ตรงไประบบ CCMS หรือโดยการติดต่อกับ Pearson VUE ท่านสามารถเปล่ียนแปลงได้ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนการนัด

หมายได้รับการยืนยัน อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปล่ียนแปลงเป็นจ านวน 75 เหรียญสหรัฐ (จ่าย

โดยตรงต่อ Pearson VUE) ในแต่ละครัง้ที่ท่านท าการก าหนดเวลาใหม่  ท่านจะได้รับอีเมลจาก Pearson VUE ยืนยนัการ

เปล่ียนแปลงของท่าน หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยนั ให้รีบติดต่อ Pearson VUE โดยทนัที เพื่อจะได้แน่ใจว่าการนัดเวลา

ของท่านได้มีการบนัทึกไว้อย่างถกูต้องแล้ว 

ข้อสงัเกต:  กระบวนการและค่าธรรมเนียมในประเทศจีน จะต่างออกไป การเปล่ียนแปลงทัง้หลาย จะต้องกระท าให้เสร็จ

ภายใน 48 ชัว่โมงก่อนที่จะเปิดหน้าต่างสอบ (test window) ซึง่ใช้เป็นท่ียืนยนัการนดัเวลาสอบ 

การเข้าสอบ 

IIA ขอแนะน าให้ท่านท าตนให้คุ้นเคยกับระบบการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ (CBT) ก่อนถึงวนัสอบจริง ท่านสามารถเข้าไป

ดูการฝึกฝนส าหรับการสอบ CBT ได้ที่เว็บไซต์ของ IIA (The IIA's website) การฝึกเช่นนี ้ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ที่ศูนย์

ทดสอบ 

ท่านควรวางแผนให้มาถึงศนูย์ทดสอบอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลานดัหมายของท่าน หากท่านมาถึงก่อนเวลานดัหมายไม่

ถึง 30 นาที ท่านอาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสอบ และอาจจะถือว่า "No-Show" ได้ หากท่านมาถึงหลงัเวลานดัหมาย ท่านจะ

ไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าสอบ  และจะถือว่าท่าน "No-Show" 

http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
https://global.theiia.org/certification/Pages/CBT-Exam-Tutorial.aspx
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ท่านต้องแสดงเอกสารแสดงตวัตนที่ทางราชการได้ออกให้ซึ่งต้องมีภาพถ่ายแสดงตนของท่านด้วย โดยที่ในเอกสารระบุ

ตัวตนนัน้ต้องมีชื่อตรงกันกับที่ท่านได้ระบุในระหว่างกระบวนการสมัครเข้าร่วมโครงการ  อย่างไรก็ตาม ในบางศูนย์

ทดสอบ ท่านอาจถูกขอให้พิมพ์ลายนิว้มือ หรืออาจถูกขอให้ใช้วิธีสแกนเส้นเลือดในฝ่ามือ (Palm Vein) ในการแสดงตนก็

ได้  

 ข้อควรระวัง: หากท่านไม่แสดงเอกสารแสดงตัวตนที่ยอมรับได้ ณ เวลาที่ท่านนัดหมายเข้าสอบ ท่านจะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและจะถือว่า "No-Show" ("ขาดสอบ") ถึงแม้ว่าท่านจะปรากฏตัวที่ ศูนย์
ทดสอบก็ตาม และจะไม่ได้รับการคืนเงินแต่อย่างใด เอกสารที่ระบุตัวตนของท่าน ต้องมีชื่อตรงกันทุก
ตัวอักษรกับชื่อที่ท่านได้แจ้งไว้ในกระบวนการลงทะเบียนสอบ (ดังเช่นที่ปรากฏบนจดหมายยืนยันเวลา
นัดสอบที่มีไปจาก Pearson VUE) 

 

ศูนย์ทดสอบจะไม่เรียกเก็บเงินใดๆ จากท่านอีก (เว้นแต่ในบางประเทศ ซึ่งต้องเรียกเก็บภาษีท้องถิ่น) หากท่านถูกขอให้

จ่ายเงินค่าธรรมเนียมใดๆ แก่ศนูย์ทดสอบโดยตรง โปรดติดต่อหน่วยบริการลกูค้าที่ www.pearsonvue.com/iia/contact 

ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับประสบการณ์ในการเข้าสอบที่ศูนย์ ให้เข้าไปเว็บไซต์ ของ IIA (The IIA’s website) แล้ว

เล่ือนลงเพื่อจะชมวีดีโอเร่ือง “What to Expect at Pearson VUE” 

ก่อนเร่ิมลงมือสอบ 

เมื่อท่านผ่านกระบวนการลงทะเบียนเข้าสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้ด าเนินการสอบ (exam administrator) จะพาท่านไปยังที่

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซึ่งท่านต้องอยู่กับที่ตรงนัน้จนกว่าจะหมดเวลาการสอบ นอกจากท่านจะได้รับอนุญาตให้ลกุออกไป

นอกห้องได้ เมื่อท่านได้นัง่ลงประจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้ด าเนินการสอบจะลงทะเบียนท่านให้เข้าสู่ข้อสอบของท่าน 

ท่านจะได้รับการสอบถามว่า ข้อสอบที่ปรากฏบนหน้าจอนัน้คือข้อสอบในส่วนที่ท่านได้นัดหมายว่าจะมาสอบถูกต้อง

หรือไม่ 

ช่วงการสอบจะเร่ิมด้วยหน้าจอแรกที่กล่าวต้อนรับ และท่านจะถูกขอให้ยอมรับใน
ข้อตกลงห้ามเปิดเผยข้อมลูของ IIA (Nondisclosure Agreement -- NDA) รวมทัง้
ข้อก าหนดการใช้งานทั่วไป (General Terms of Use) ก่อนเร่ิมลงมือสอบ (โปรดดู
ภาคผนวก C เพื่ออ่านรายละเอียดของ NDA และข้อก าหนดการใช้งานทั่วไป 
ล่วงหน้า) หากท่านไม่ยอมรับใน NDA ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ท าการสอบได้ 
และท่านจะถกูริบค่าธรรมเนียมสอบ 

การปิดที่ท าการศูนย์ทดสอบโดย
ไม่ได้คาดหมาย 
หากศนูย์ทดสอบทีท่่านเลือกปิดท า
การหรือไม่สามารถเปิดให้บริการใน
วนัทีท่่านไดเ้ลือกแล้ว ทาง Pearson 
VUE จะท าการติดต่อท่าน อย่างไรก็
ตาม หากท่านไม่แน่ใจวา่ ศูนย์
ทดสอบจะเปิดท าการในวนัทีท่่าน
เลือกหรือไม่ อนัเนือ่งมาจาก ภยั

หน้าจอที่เปิดหน้าแรกนี ้จะไม่ถูกนบัเป็นเวลาที่ใช้ในการสอบ อย่างไรก็ตาม โปรด
ระลกึไว้เสมอว่า เวลาทีแ่ยกไว้ให้ส าหรับหน้าแรกนัน้มีจ ากัด ดงันัน้ หากเลยเวลาที่
ได้ตัง้ไว้ ช่วงเวลาของการสอบจะเร่ิมนบัทนัทีโดยอตัโนมตัิ  

file:///C:/Users/Training/Desktop/BoomYo/แปล%202019%20CIA%20Promo/อ.ฉันแปล%20handbook/www.pearsonvue.com/iia/contact
https://global.theiia.org/certification/Pages/exam-security.aspx
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การท าข้อสอบ 
ได้มีการแสดงเคร่ืองจบัเวลาไว้บนหน้าจอของท่าน เพื่อให้ท่านทราบว่าในขณะที่
ท่านก าลงัสอบนัน้ยงัคงเหลือเวลาอีกเท่าใด ท่านควรวางแผนเร่ืองเวลาให้ดี เพื่อที่
ท่านจะได้ท าข้อสอบทกุข้อได้เสร็จสิน้ภายในเวลา ไม่มีการลงโทษส าหรับข้อสอบที่
ตอบไม่ถกู   

ธรรมชาติร้ายแรง หรือปัญหาอืน่ใน
ทอ้งถ่ิน ขอให้ติดต่อสอบถามศูนย์
ทดสอบโดยตรง หากเปิดท าการ 
เป็นหนา้ทีข่องทา่นทีจ่ะตอ้งไปตาม
นดั แต่หากศูนย์ปิดท าการ ท่านจะ
ไดร้ับโอกาสให้นดัหมายใหม่โดยไม่
ถูกปรับหรือเสียคา่ธรรมเนียมใดๆ  
หากท่านไม่สามารถติดต่อศูนย์
ทดสอบในทอ้งถ่ินท่านได ้โปรดติด
ต่อไปที ่Pearson VUE customer 
service 

 
โปรดทราบว่า ไม่มีช่วงเวลาหยุดพกัให้ในระหว่างการสอบ ท่านอาจจะหยุดพกัได้
หากจ าเป็น แต่เวลาที่ใช้ไปในการหยดุพกันัน้จะถกูนบัเป็นเวลาที่ใช้ในการสอบของ
ท่านไปเร่ือยๆ หากท่านออกจากห้องสอบไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ ท่านจ าเป็นต้องเซ็นชื่อ
ในทะเบียนของศูนย์พร้อมทัง้แสดงเอกสารที่แสดงตัวตนของท่าน ก่อนออกจาก
ห้องสอบหรือกลับเข้ามาในห้องสอบใหม่ ท่านอาจถูกขอให้พิมพ์ลายนิว้มือ หรือ 
สแกนเส้นเลือดในฝ่ามือ (Palm Vein) อีกก็ได้ 
 
หากท่านประสบปัญหาเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ให้รายงานผู้ด าเนินการสอบ (exam 
administrator) ในทันทีและขอให้ผู้ คุมห้องสอบ (proctor) บันทึกปัญหา (log a 
case) โปรดอย่าสอบถามพนกังานของศนูย์ทดสอบเก่ียวกับเนือ้หาในข้อสอบ หรือ
คะแนนของข้อสอบ เขาเหล่านัน้ไม่สามารถช่วยท่านในเร่ืองเหล่านีไ้ด้ หากท่านมี
ข้อกังวลเก่ียวกับส่ิงที่ท่านประสบในการสอบ ให้บันทึกปัญหา (log a case) ใน
ข้อมลูส่วนตวั (CCMS profile) ของท่านท่ีอยู่ในระบบ CCMS   
 

ความประพฤติของผู้ สมัครสอบในระหว่างการสอบ ทาง IIA Pearson VUE ถือเป็นเร่ืองส าคัญยิ่ง พนักงานของศูนย์

ทดสอบ ได้รับการฝึกอบรมมาเพื่อเฝ้าดูความประพฤติที่ไม่ปกติ รวมทัง้กรณีต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการสอบ การเฝ้า

ระวงัแบบเรียลไทม์กระท าโดยผ่านทางการอดัเสียงและการถ่ายวีดีโอ ในช่วงการสอบ 

หลงัจากท่านท าข้อสอบเสร็จ หรือหมดเวลา ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนบนหน้าจอว่า การสอบจบแล้ว ณ จุดนี ้ท่านต้อง

ส่งคืนวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ (เช่น กระดานโน้ต ที่ลบแบบแห้ง เป็นต้น) ให้แก่ผู้ด าเนินการสอบ แล้วท่านจึงเก็บของใช้ส่วนตวั

ของท่านและออกจากศนูย์ทดสอบไปได้ 

การรับผลคะแนนสอบ 

ข้อสอบในแต่ละข้อที่จะเป็นคะแนนของท่านได้นัน้ ได้ผ่านการทดสอบมาแล้วเพื่อความเชื่อมัน่ในความถูกต้องในเชิง

สถิติ ค่าคะแนนดิบของท่านจะถกูค านวณจากจ านวนค าถามที่ท่านตอบได้ถกูต้อง และจะถกูปรับให้เป็นค่าคะแนนส าหรับ

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


 13 

 
 

การรายงานซึ่งมีเป็นช่วงตัง้แต่ 250 ถึง 750 ค่าคะแนนที่ได้ 600 หรือสูงกว่านัน้จึงจะถือว่าสอบผ่าน อย่างไรก็ตาม หาก

ท่านสอบผ่าน รายงานการสอบจะระบแุค่เพียงว่าสอบผ่าน กล่าวคือ จะไม่มีการรายงานตวัเลขค่าคะแนนให้ทราบ 

ท่านจะได้รับรายงานค่าคะแนนแบบไม่เป็นทางการที่ศูนย์ทดสอบ (ซึ่งรวมถึงคะแนนที่เป็นตวัเลข หากท่านสอบไม่ผ่าน) 

คะแนนของท่านจะถือว่าเป็นทางการเมื่อทาง IIA ได้พิมพ์เข้าระบบ CCMS และท่านจะได้รับแจ้งว่าคะแนนที่เป็นทางการ

ของท่านได้ออกมาแล้วโดยผ่านทางอีเมล ซึง่โดยปกติแล้วจะเป็นเวลาภายใน 48 ชัว่โมงหลงัจากท่านสอบเสร็จ  

หาก IIA เห็นว่าผลการสอบของท่านต้องได้รับการวิเคราะห์เพิ่มเติมอีก ท่านอาจได้รับผลคะแนนท่ีเป็นทางการล่าช้าออกไป 

แต่ท่านก็จะได้รับการแจ้งให้ทราบ การวิเคราะห์เพิ่มเติมนีอ้าจใช้เวลาถึง 45 วนั กว่าจะเสร็จสิน้ นอกจากนีแ้ล้ว ผลการ

สอบที่เป็นทางการที่ได้ประกาศไปแล้วอาจถูกท าให้เป็นโมฆะได้ หากมีความประพฤติที่ไม่ถูกต้อง ความผิดปกติในค่า

คะแนน หรือการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณของ IIA  

ท่านจะไม่ได้รับทราบคะแนนที่เป็นตวัเลขไม่ว่าท่านจะสอบผ่านในคราวใดๆ  รายงานค่าคะแนนของท่านจะมีอยู่ในระบบ 

CCMS แจ้งท่านสอบผ่านเท่านัน้ 

การสอบใหม่อีกครัง้ 

ทาง IIA ไม่ได้ก าหนดจ านวนครัง้ของการเข้าสอบเพ่ือให้สอบผ่านได้ส าเร็จ ในระหว่างท่ีหน้าต่างของสิทธ์ิในโครงการ 

(program eligibility window) ของท่านยงัมีอยู่  

ก าหนดเวลาที่ท่านสามารถนดัสอบใหม่ได้เร็วที่สดุคือ 60 วนันบัจากวนัท่ีท่านสอบครัง้ล่าสดุ ท่านต้องลงทะเบียนใหม่และ

ช าระค่าสอบใหม่  หากท่านไม่สามารถสอบผ่านเพื่อรับวุฒิบตัรภายในหน้าต่างสิทธ์ิของท่านเป็นเวลา 3 ปี ท่านจะถูกริบ

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายมาแล้ว และส่วนท่ีสอบผ่านมาแล้วก็จะถกูถือว่าหลดุไป 

ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้สอบใหม่ในส่วนที่ท่านเคยสอบผ่านมาก่อนแล้ว เว้นแต่หน้าต่างโครงการสอบเพื่อรับวุฒิบตัรของ

ท่านได้หมดอายลุง หากท่านจ าเป็นต้องสอบใหม่ในส่วนท่ีท่านได้เคยสอบผ่านมาแล้ว (อนัเนื่องมาจากหน้าตา่งโครงการได้

หมดอายลุง) วนันดัหมายเพื่อเข้าสอบท่ีท่านสามารถเลือกได้เร็วที่สดุก็คือวนัท่ี 60 นบัตัง้แต่วนัท่ีท่านสอบครัง้ล่าสดุ 
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ขัน้ตอนที่ 3 

สอบยัน 

หลักฐานยืนยันประสบการณ์ คือข้อก าหนดเพื่อรับวุฒิบตัร (exit requirement) ของโครงการ ท่านอาจท าการสอบยัน

ประสบการณ์ของท่านให้เสร็จสิน้หลงัจากการสมคัรของท่านได้รับการอนมุตัิ แต่ทนัทีที่ท่านได้สอบผ่านตามที่ก าหนด ท่าน

ต้องได้รับการยืนยนัเก่ียวกบัประสบการณ์ของท่าน เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบภายในท่ีได้รับการรับรอง 

กระบวนการยนืยันประสบการณ์ 

ถึงแม้ว่าท่านจะสอบผ่านแล้วก็ตาม ท่านก็จะยังไม่ได้รับวุฒิบตัรจนกว่าท่านจะส่งหลักฐานประสบการณ์ของท่านซึ่ ง

ได้รับการสอบยนัจาก IIA แล้ว ระบบ CCMS จะน าพาท่านผ่านกระบวนการพิสจูน์ประสบการณ์โดยอตัโนมตัิ ไม่มีการคิด

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกระบวนการสอบยนัประสบการณ์นี ้

รับแจ้งเตือนถึงการได้รับวุฒบิัตร 

เมื่อท่านท าครบตามข้อก าหนดทกุอย่างในโครงการส าหรับวฒุิบตัรบางวฒุิบตัรแล้ว ท่านจะได้รับการแจ้ง (มายงัอีเมลหลกั

ที่ท่านได้ระบไุว้ในข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน-- your CCMS profile) โดยแจ้งว่า บดันีท้่านเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองแล้ว และ

ท่านสามารถแสดงหลกัฐานซึง่แสดงถึงการประสบความส าเร็จของท่านที่จบัต้องได้แล้ว 
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ขัน้ตอนที่ 4 

รักษาสถานภาพ 

เพื่อรักษาสถานภาพของวฒุิบตัร ท่านต้องรายงานจ านวนชัว่โมงที่ท่านได้ศกึษาหาความรู้ที่เก่ียวกบัวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(continuing professional education --CPE) ซึ่งรวมถึง การฝึกอบรมในเร่ืองจรรยาบรรณเป็นเวลา 2 ชัว่โมง ภายใน 31

ธันวาคมของทกุปี ซึง่เป็นไปตามนโยบายเก่ียวกบั CPE ของ IIA  (CPE Policy) 

หากท่านไม่สามารถท าตามข้อก าหนดเร่ือง CPE ภายในก าหนดเวลาส่ง ท่านจะถูกปรับสถานะไปอยู่ใน "Grace Period" 

หรือ "ช่วงผ่อนผนั" และไม่อาจใช้วฒุิบตัรได้จนกว่าจะได้ด าเนินการจนครบตามข้อก าหนด  หากสถานภาพทางวฒุิบตัรของ

ท่านยงัคงอยู่ใน "Grace Period" ไปมากกว่า 12 เดือน เนื่องจากไม่ได้รายงาน ท่านจะถูกย้ายไปอยู่ในสถานะ “Inactive” 

หรือ "ไม่เคลื่อนไหว"  และท่านต้องยื่นสมคัรขอการคืนสถานภาพ เพื่อเปิดใช้วฒุิบตัรใหม่ แต่จะมีการคิดค่าธรรมเนียม 

ในแต่ละปี ทาง IIA จะสุ่มตัวอย่างบุคคลผู้ ได้รับวุฒิบัตรซึ่งได้รายงานจ านวนชั่วโมง CPE โดยสุ่มออกมาเป็นเปอร์เซนต์ 

เพื่อยืนยนัว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายเก่ียวกับ CPE ของ IIA (CPE Policy) หากท่านถูกเลือกเพื่อรับการตรวจสอบ 

ท่านจะต้องส่งใบรับรอง CPE เพื่อเป็นหลกัฐานสนบัสนนุจ านวนชัว่โมงที่ท่านได้รายงาน หากท่านไม่สามารถปฏิบตัิตามได้ 

สถานะวฒุิบตัรของท่านจะกลายไปเป็น "Inactive” 

ภาพวุฒบิัตร 

วุฒิบัตรจะแสดงอยู่ในรูป PDF ซึ่งสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลาตามความต้องการส าหรับผู้ที่ยังคงมีสถานะ "Active" 

(หากต้องการสัง่พิมพ์วฒุิบตัร ก็จะมีค่าธรรมเนียม) ท่ี IIA frame store จะมีให้ท่านเลือกภาพวฒุิบตัรในหลายรูปแบบ ซึ่ง

สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ 

ทะเบียนรายช่ือผู้มีวุฒบัิตร 

นอกจากนี ้ท่านยงัสามารถเลือกที่จะเข้าไปมีรายชื่ออยู่ในทะเบียน The IIA Certification Registry ซึ่งทะเบียนนีจ้ะเป็น

บนัทึกรายชื่อบุคคลผู้ ได้รับวุฒิบัตรและยังคงสถานภาพไว้โดยการรายงานชั่วโมงการศึกษาในทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อคงสถานะของวฒุิบตัรไว้ว่ายงั Active อยู่ ซึง่ทะเบียนนีจ้ะเปิดเป็นสาธารณะ ทะเบียนนีจ้ะเปิดโอกาสให้ผู้ว่าจ้าง หรือผู้

ทีก่ าลงัสรรหาบคุลากรตรวจสอบสามารถเข้าไปสอบยนัวฒุิบตัรได้  ผู้ ถือวฒุิบตัรของ IIA ซึ่งยงัคง Active อยู่จะต้องเข้าไป

เลือกที่จะมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนนีโ้ดยสมัครใจ บุคคลที่ต้องการมีรายชื่อปรากฏต้องท าการเลือก (opt-in) เข้าไปใน

ทะเบียนเพื่อสอบยนัวฒุิบตัร บคุคลที่ไม่มีการเคล่ือนไหว หรือ Inactive จะไม่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนนี ้

https://global.theiia.org/certification/certified/Pages/CPE-Requirements.aspx
https://www.diplomaframe.com/iiad
https://global.theiia.org/certification/Pages/The-IIA-Certification-Registry.aspx
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การตดิป้ายในสื่อสังคม 

ท่านสามารถบอกเล่าเร่ืองราวของท่าน ในส่ือโซเชียลที่ได้รับความนิยม และเว็บไซต์เครือข่ายทางวชิาชีพต่างๆ หรือในอีเมล

ทีส่ามารถแสดงป้ายวฒุิบตัรโดยผ่านเวบได้ ส าหรับข้อมลูเพิ่มเติม โปรดเข้าเยีย่มชม Social Badging webpage ของ IIA 

หากท่านมีค าถามหรือข้อกงัวลใดๆ เก่ียวกบัวฒุิบตัรของท่าน ให้ส่งค าถามหรือปัญหาเหล่านัน้ไปยงั โดยการยื่นเคสผ่าน

บญัชีของทา่นในระบบ CCMS 

  

https://global.theiia.org/certification/Pages/Certifications-Social-Media-and-Badging.aspx
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ภาคผนวก A 

การรักษาความปลอดภัยของการสอบ 
IIA และ Pearson VUE เอาจริงเอาจงักับเร่ืองความปลอดภยัเป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณค่าของวุฒิบตัรของท่าน และ

ความน่าเชื่อถือของเราขึน้อยู่กบัเร่ืองนี ้เนือ้หาในข้อสอบของ IIA เป็นความลบั ดงันัน้ จึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง ที่จะไป

พดูคยุ หารือ โพสต์ หรืออพัโหลด เก่ียวกบัเนือ้หาในข้อสอบ 

การฝ่าฝืนจรรยาบรรณและการประพฤติมิชอบ 

ห้ามท่านครอบครอง ท าซ า้ การตีพิมพ์ หรือ เปิดเผยเนือ้หาในการสอบของ IIA โดยไม่ได้รับอนุญาต (ซึง่หมายรวมถึง 

การเก็บรักษา หรือการเปิดเผย ค าถามในข้อสอบให้แก่บคุคลใด หรือองค์กรใด ด้วยสื่อหรือโดยทางใด ไม่วา่จะก่อนหรือ

หลงัการสอบก็ตาม)  และ ท่านอาจจะถกูปลดวฒุิบตัรและได้รับการประณามอย่างรุนแรงได้ ตวัอยา่งของการฝ่าฝืน

จรรยาบรรณและการประพฤตมิชิอบ ได้แก ่

• ยื่นข้อมลูหรือข้อความที่เป็นเท็จ ขดักนั หรือข้อความที่ท าให้เกิดการเข้าใจผิด หรือละเลยไม่ใส่ข้อมลูที่ทาง IIA ได้ร้อง

ขอ 

• ยื่นใบแสดงผลการศกึษาที่มีการแก้ไขหรือไม่ใช่ฉบบัท่ีถกูต้อง 

• ยื่นใบสมคัรที่มีข้อมลูเท็จ ข้อมลูที่ขดักนั หรือข้อความที่ท าให้เกิดการเข้าใจผิด 

• พยายามเข้าสอบแทนผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นเข้าสอบแทน 

• การท าส าเนาข้อมลูหรือแบ่งปันข้อมลู หรือการโกงในรูปแบบอื่น 

• ได้รับข้อสอบการเข้าสู่ข้อมลูเนือ้หาเก่ียวกบัวฒุิบตัรหรือข้อสอบล่วงหน้า 

• ขโมยข้อสอบ 

• น าสิ่งต้องห้ามเข้าห้องสอบ 

• ไม่ท าตามค าสัง่ของพนกังานในศนูย์ทดสอบ  

• ฝ่าฝืนเร่ืองการก าหนดเวลาหรือกฎเกณฑ์และระเบียบของ Pearson Vue 

• พยายามกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงในข้อที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี ้

โปรดเข้าไปที่หน้า Exam Security webpage ของ IIA เพื่อดูข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับการรักษาความปลอดภยัในการสอบ 

ซึง่รวมถึงค าแนะน าว่าพฤติกรรมอะไรที่รับได้ (และรับไม่ได้)  

 

https://global.theiia.org/certification/Pages/exam-security.aspx
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การรายงานการฝ่าฝืน 

ทุกคน (ซึง่ได้แก่ ผู้สมคัรสอบ อาสาสมคัร สมาชิก ผู้ ได้รับวฒุิบตัรแล้ว และสาธารณชน) มีบทบาทในการท าให้มัน่ใจได้ว่า

ข้อมลูการสอบและทรัพย์สินทางปัญญาของ IIA ยงัคงเป็นความลบัตลอดไป หากท่านพบเห็นการกระท าที่ผิดปกติหรือไม่

เหมาะสมที่ศูนย์ทดสอบเก่ียวกับเนือ้หาในการสอบของ IIA การรับหรือได้รับรู้ถึงข้อเสนอ/การโฆษณาขายค าถามค าตอบ

ในข้อสอบเพื่อรับวุฒิบตัรของ IIA หรือหากท่านมีปัญหา ข้อคิดเห็น ความกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัของการสอบ โปรด

ติดต่อ หน่วยงานของ IIA ที่ดูแลความปลอดภัยในการสอบ ได้ที่ examsecurity@theiia.org เพื่อแจ้งข้อมูลได้อย่างเป็น

ความลบั 

ผลที่ตามมาจากการฝ่าฝืน 

หากทาง IIA ได้ค้นพบการฝ่าฝืนหรือความผิดปกติใดๆ ก็ตาม ณ วนัที่สอบ หรือหลงัวนัสอบก็ตาม ทาง IIA อาจจะยังไม่

ประกาศคะแนนสอบ หรืออาจจะประกาศให้คะแนนการสอบของท่านเป็นโมฆะได้ ความผิดปกติที่เกิดขึน้เมื่อมีกรณีหรือ

รูปแบบท่ีท าให้ทาง IIA มีค าถามเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของค่าคะแนน ซึง่หมายรวมถึง 

• การเปิดเผยข้อสอบทีน่่าสงสยั (ไม่ว่าจะโดยจงใจ หรือโดยไม่ได้ตัง้ใจ)  

• รูปแบบของค าตอบท่ีผิดปกต ิ

• การเปล่ียนแปลงค่าคะแนนท่ีผิดธรรมดา หรือ 

• ความไม่สม ่าเสมอในผลการท าข้อสอบในส่วนอื่นๆ 

ทาง IIA จะสอบสวน กรณีที่เก่ียวกบั การประพฤติมิชอบ ความผิดปกติ หรือการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณของ IIA ในทุก

กรณี โดยเป็นไปตาม กระบวนการในการจดัการการฝ่าฝืนในการรับวฒุิบตัรส าหรับผู้สมคัรสอบเพื่อรับวุฒิบตัร และผู้ ถือ

วฒุิบตัร/ประกาศนียบตัร  (Process for Disposition on Certification Violation for The IIA’s Certification Candidates 

and Certification/Qualification Holders) 

การสอบของ IIA เป็นความลับและหวงห้าม ได้รับการคุ้ มครองตามกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาของประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ทาง IIA อาจจะด าเนินการใดๆ ก็ได้ เท่าที่กฎหมายได้อนญุาตให้กระท าได้ 

  

mailto:examsecurity@theiia.org
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Process-for-Disposition-of-Certification-Violation.pdf
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Process-for-Disposition-of-Certification-Violation.pdf
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ภาคผนวก B 
ลิงค์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  
 
ก่อนสมัคร 
The IIA  https://global.theiia.org/Pages/globaliiaHome.aspx 
IIA Membership  https://join.theiia.org/Pages/default.aspx 
IIA Certifications https://global.theiia.org/certification/Pages/Certification.aspx 
CCMS https://www.theiia.org/ccms 
ในระหว่างกระบวนการสมัคร 
Code of Ethics  https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-

Ethics.aspx 
Exam Language 
Offerings 

https://global.theiia.org/certification/Pages/Exam-Language-Offerings.aspx 
 

Exam Security  www.theiia.org/examsecurityGL 
Exam Tutorials https://global.theiia.org/certification/Pages/CBT-Exam-Tutorial.aspx 
Payment Options https://global.theiia.org/about/about-the-iia/Pages/Payment-Options.aspx 
Pearson VUE  www.pearsonvue.com/iia 
Photo ID Policy https://www.theiia.org/exam-id 
Pricing Structure 
(North America) 

https://na.theiia.org/certification/Pages/Pricing-Structure.aspx 

Pricing Structure 
(outside North 
America) 

https://global.theiia.org/certification/Pages/Pricing-Structure.aspx 
 

Study Resources  
 

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

CIA Practice Tests 
(practice tests are 
available in select 
languages) 

https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Certified-Internal-Auditor-
CIAPractice-Exams.aspx 
 

What to Expect at a 
Pearson VUE Test 
Center 

https://global.theiia.org/certification/Pages/CBT-Exam-Tutorial.asp 

 

https://global.theiia.org/Pages/globaliiaHome.aspx
https://join.theiia.org/Pages/default.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/Certification.aspx
https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&basechannel=integral7
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/Exam-Language-Offerings.aspx
file:///C:/Users/Training/Desktop/BoomYo/แปล%202019%20CIA%20Promo/อ.ฉันแปล%20handbook/www.theiia.org/examsecurityGL
https://global.theiia.org/certification/Pages/CBT-Exam-Tutorial.aspx
https://global.theiia.org/about/about-the-iia/Pages/Payment-Options.aspx
file:///C:/Users/Training/Desktop/BoomYo/แปล%202019%20CIA%20Promo/อ.ฉันแปล%20handbook/www.pearsonvue.com/iia
https://na.theiia.org/certification/Pages/IIA-Exam-Candidate-ID-Policy-.aspx
https://na.theiia.org/certification/Pages/Pricing-Structure.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/Pricing-Structure.aspx
https://global.theiia.org/certification/enrolled/Pages/Exam-Preparation-Resources.aspx
https://global.theiia.org/certification/enrolled/Pages/Exam-Preparation-Resources.aspx
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Certified-Internal-Auditor-CIAPractice-Exams.aspx
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Certified-Internal-Auditor-CIAPractice-Exams.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/CBT-Exam-Tutorial.asp
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หลังรับวุฒิบตัร 
CPE Policy  www.theiia.org/CPE-Policy 
CPE Reporting  https://global.theiia.org/certification/certified/Pages/CPE-Requirements.aspx 
CPE Reporting 
Steps 

https://global.theiia.org/certification/certified/Pages/CPE-Reporting-Steps.aspx 
 

Social Media  
and Badging 

https://global.theiia.org/certification/Pages/Certifications-Social-Media-and-
Badging.aspx 

Certification 
Registry 

https://global.theiia.org/certification/Pages/The-IIA-Certification-Registry.aspx 
 

Certification 
Frames 

https://global.theiia.org/certification/Pages/Certifications-Merchandise.aspx 

 

  

https://na.theiia.org/certification/Public%20Documents/CPE-Policy.pdf
https://global.theiia.org/certification/certified/Pages/CPE-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/certification/certified/Pages/CPE-Reporting-Steps.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/Certifications-Social-Media-and-Badging.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/Certifications-Social-Media-and-Badging.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/The-IIA-Certification-Registry.aspx
https://global.theiia.org/certification/Pages/Certifications-Merchandise.aspx
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ภาคผนวก C 
ข้อตกลงห้ามเปิดเผยข้อมูลและ 
ข้อก าหนดการใช้งานทั่วไป  

 
ก่อนที่จะเร่ิมสอบ ท่านจะถูกขอให้อ่านและยอมรับเงื่อนไขที่อยู่ข้างล่าง ถ้าท่านไม่ยอมรับในเงื่อนไข ท่านก็จะไม่ได้รับ
ข้อสอบ และท่านจะถกูริบค่าธรรมเนียมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับวนัสอบ โปรดศกึษาเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

 
ข้าพเจ้ายินดีจะปฏิบตัิตามและยอมผกูมดักบักฎของ IIA ซึง่รวมถึง ข้อตกลงห้ามเปิดเผยข้อมลู และข้อก าหนดการใช้งาน
ทัว่ไปฉบบันี ้
 
ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้อสอบของ IIA เป็นความลับ และหวงห้าม และได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายแพ่งและกฎหมาย
อาญาของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ  ข้อสอบนีเ้ป็นความลบัและคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
 
ข้าพเจ้าไม่เคยได้เข้าดูค าถามที่ถ่ายทอดสด (live questions) ซึ่งอาจปรากฏขึน้มาบนข้อสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่
พดูคยุเก่ียวกบัข้อสอบกบัผู้หน่ึงผู้ใด 
 
ข้าพเจ้าจะไม่บันทึก เปิดเผย ตีพิมพ์ หรือ ท าซ า้ค าถามค าตอบของข้อสอบ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะใน
รูปแบบใดหรือโดยส่ือใด ก่อนหรือหลังจากข้าพเจ้าได้ท าการสอบ ซึ่งหมายรวมถึง โดยวาจา  หรือโดยการเขียน ในห้อง
สนทนาบนอินเตอร์เน็ต กระดานข่าว หรือการประชุมอภิปราย โดยทางการส่งข้อความสัน้ๆ (SMS) หรือ text หรืออย่าง
หน่ึงอย่างใด 
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน ท าความเข้าใจ และตกลงยอมรับในข้อความและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีก าหนดในคู่มือส าหรับผู้สมคัรสอบเพื่อรับ
วฒุิบตัร ซึง่รวมถึง ค่าธรรมเนียม นโยบาย และการท าให้คะแนนเป็นโมฆะ หากมีการประพฤติมิชอบ มีความผิดปกติ หรือ
การฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณของ IIA 
 
ข้าพเจ้าเห็นชอบให้ IIA มีสิทธ์ิท่ีจะยงัไม่ประกาศคะแนนหรือท าให้คะแนนสอบเป็นโมฆะได้ (ตามดลุพินิจของ IIA) เมื่อ IIA 
ได้สอบถามถึงความสมเหตสุมผลของคะแนนอย่างสจุริตแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม  
 
ข้าพเจ้าเข้าใจว่า หากข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกบัข้อตกลงห้ามเปิดเผยข้อมลูและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านีแ้ล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับ
อนญุาตให้ท าการสอบ และข้าพเจ้าจะถกูริบเงินค่าธรรมเนียมสอบ 
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 สมาคมผู้ ตรวจสอบภายใน (IIA) เป็นสมาคมวิชาชีพในระดับสากล มีส านักงานใหญ่อยู่ที่ เลคแมร่ี 
รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา สมาคมมี สมาชิกมากกว่า 200,000 คนอยู่ทั่วโลก IIA เป็น
กระบอกเสียงให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทั่วโลก เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้น าที่ได้รับการยอมรับ 
รวมทัง้เป็นหลกัในการส่งเสริมและให้ความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
 
มีผู้ ได้รับวุฒิบตัร จากทาง IIA มากกว่า 200,000 ราย นอกจากโครงการวุฒิบตัรระดับโลกแล้ว สมาชิก
ของ IIA ยังสามารถได้รับประโยชน์อื่นๆ ได้อีกเช่น สามารถเข้าสู่เครือข่ายทางวิชาชีพในท้องถิ่น ใน
ระดบัประเทศ หรือในระดบัโลกได้ สามารถได้รับการฝึกอบรมที่ยิ่งใหญ่ระดบัโลก มาตรฐานและแนวทาง
ต่างๆ ข้อมลูจากการท าวจิยั การพฒันาผู้บริหาร โอกาสในทางอาชีพ รวมทัง้ การให้บริการอื่นอีก เช่น IIA 
Quality Sevices, LLC 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


