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คู่มือเล่มนีใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบัวฒุิบตัรที่ออกโดย IIA ไดแ้ก่ วฒุิบตัรผูต้รวจสอบภายใน 

ที่ไดร้บัการรบัรอง (The IIA’s Certified Internal Auditor® --CIA®) วฒุิบตัรการให ้

ความเชื่อมั่นในการบรหิารความเส่ียง (Certification in Risk Management 

Assurance® --CRMA®) วฒุิบตัรผูน้  าดา้นการตรวจสอบภายใน® (QUALIFICATION IN 

INTERNAL AUDIT LEADERSHIP® -- QIAL®) และโครงการผูป้ฏิบตัิงานตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit Practitioner®) 

 

โปรดอ่านคู่มือนีโ้ดยละเอียด เนื่องจากจะมีเงื่อนไขของโครงการวุฒิบตัรที่ออกโดย IIA  

โดยคู่มือจะพาท่านเขา้สู่กระบวนการเพื่อรบัวฒุิบตัรตัง้แต่ตน้จนจบ และใหเ้คล็ดลบัท่ีมี

ประโยชนใ์นแต่ละขัน้ตอนโดยตลอด 
 

ขัน้ตอนไปสู่วุฒิบัตร 

ขัน้ตอนที ่1- สมคัร 

ขัน้ตอนที ่2- ทดสอบ 

ขัน้ตอนที ่3- สอบยนั 

ขัน้ตอนที ่4- รกัษาสถานภาพ 
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บทน า 
 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (IIA)ไดจ้ดัใหม้ีวฒุิบตัรสากลหลกัๆหลายวฒุิบตัรดว้ยกนั: ไดแ้ก่ วุฒิบตัรผูต้รวจสอบภายในที่ไดร้บัการ

รบัรอง (CERTIFIED INTERNAL AUDITOR®-- CIA®) วฒุิบตัรการใหค้วามเชื่อมั่นในการบรหิารความเส่ียง (CERTIFICATION IN RISK 

MANAGEMENT ASSURANCE®--CRMA®) และ ผูน้  าดา้นการตรวจสอบภายใน (QUALIFICATION IN INTERNAL AUDIT 

LEADERSHIP® --QIAL®) รวมทัง้ โครงการผูป้ฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Practitioner) 

 

 วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในทีไ่ด้รับการรับรอง 

(CERTIFIED INTERNAL AUDITOR®--CIA®) 

CIA เป็นวฒิุบตัรส าหรบัผูต้รวจสอบภายในหนึ่งเดียวที่ไดร้บัการยอมรบัทั่วโลก การมีวฒิุบตัรCIA จะเป็นหนทาง

เดียวที่ดีที่สุดในการสื่อสารถึงความรู ้ทกัษะ และความสามารถในอนัที่จะปฏิบตัิภาระหนา้ที่ในทางวิชาชีพได้

อย่างมีประสิทธิผลส าหรบัตรวจสอบภายในไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใดในโลกนี ้

  

 วุฒิบัตรการให้ความเช่ือม่ันในการบริหารความเส่ียง(CERTIFICATION IN RISK MANAGEMENT 

ASSURANCE®--CRMA®) 

CRMAเป็นวุฒิบตัรใหค้วามเชื่อมั่นในการบริหารความเสี่ยงส าหรบัผูต้รวจสอบภายในเพียงวุฒิบตัรเดียCRMA 

จะแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถที่จะเนน้ในเรื่องความเสี่ยงในทางกลยุทธใ์หค้วามมั่นใจว่าจะส่งเสริมคุณค่ า

ให้แก่องค์กรของตนโดยผ่านทางการให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ มีในกระบวนการทางธุรกิจ

กระบวนการหลกัๆและใหค้วามรูแ้ก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวคิด

เกี่ยวกบัการบริหารความเสี่ยง 

  

 วุฒิบัตรผู้น าด้านการตรวจสอบภายใน (QUALIFICATION IN INTERNAL AUDIT LEADERSHIP® -- 

QIAL®) 

โครงการ QIAL มุ่งเนน้ความสามารถในการเป็นผูน้  าที่จ  าต้องมี โดยเฉพาะในตัวหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน (CAEs) หรือ ผูน้  างานตรวจสอบของบริษัทที่ใหบ้ริการตรวจสอบภายใน ในบริเวณส าคญัหลักๆ ในการ

น าหนา้ที่งานตรวจสอบ มีอิทธิพลต่อกลยุทธแ์ละการด าเนินงานขององคก์ร โดยใหค้วามเห็นและขอ้มูลที่ลึกซึง้ 

ส่งเสริมนวตักรรมและการเปลี่ยนแปลง เป็นหนึ่งในดา้นจริยธรรม และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

(ตัง้แต่วนัที่ 31 ธันวาคม 2021 เป็นตน้ไป จะไม่มีการเปิดรบัสมคัรอีกต่อไป) 

  

 

โครงการผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT PRACTITIONER)® 

โครงการนีเ้ป็นหนทางหนึ่งส าหรบัผูต้รวจสอบภายในมือใหม่และผูท้ี่เพ่ิงถกูหมนุเวียนสบัเปลี่ยนงานจะสามารถ

แสดงออกถึง ความถนดัในขณะที่เริ่มกา้วแรกของการท างานเป็นผูต้รวจสอบภายใน 
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กระบวนการส าหรบัการสอบเพื่อรบัวุฒิบตัร ราคา และภาษีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศซึ่งการบริหารจดัการสอบกระท า
ผ่านทางตัวแทนของ IIA ที่ได้ท าข้อตกลงกันไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านอาศัยอยู่ในประเทศอัฟริกาใต้ ท่านต้องเป็นสมาชิกกับ  
IIA อฟัริกาใต ้(IIA-South Africa) ท่านจึงจะสามารถเขา้ร่วมในโครงการวฒุิบตัรสากลเหล่านีไ้ด ้ในท านองเดียวกัน ถา้ท่านอาศยั
อยู่ในสหราชอาณาจกัร หรือ ไอรแ์ลนด ์ท่านก็ตอ้งเป็นสมาชิกกบั IIA สหราชอาณาจกัร/ไอรแ์ลนด ์(IIA–United Kingdom/Ireland) 
เพื่อร่วมในโครงการวุฒิบัตรสากลเหล่านี ้ผู้สมัครในประเทศที่มีรายนามดังต่อไปนี ้ตอ้งไปติดต่อผ่านเว็บไซตข์องสถาบัน IIA  
ในทอ้งถิ่น หรือติดต่อโดยตรงกับสถาบนัที่เป็นตวัแทนของ IIA ในประเทศนัน้ๆ เพื่อขอขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับกระบวนการในการ
สอบรบัวฒุิบตัรในทอ้งถิ่นนัน้: 

เบลเยียม  บราซิล สาธารณรฐัเช็ก เกาหลี ญ่ีปุ่ น อินโดนีเซีย 
  

ส าหรบัขอ้มลูเก่ียวกบัราคาคลิกที่นี่. 

 

ข้อควรระวัง:รายการขายทุกรายการถือเป็นสิน้สุดและไม่สามารถคืนเงินได้ หากท่านเชื่อว่า ราคาท่ีคิดกับท่านโดยผ่านทางระบบการบริหาร
จัดการผู้สมัครสอบเพื่อรับวุฒิบัตร (Certification Candidate Management System -- CCMS)ไม่ถูกต้องแล้ว โปรดอย่าส่งแบบฟอรม์ใบสมัคร ให้ท า

การบันทึกเคสผ่าน CCMSแทนและทางผู้ดูแลระบบจะติดต่อท่านกลับมา 

 

เพื่อที่จะไดร้บัส่วนลดจากการเป็นสมาชิกในการสมคัรสอบและค่าลงทะเบียน ท่านตอ้งด าเนินการใหม้ีสถานภาพเป็นสมาชิกให้
เสร็จสิน้ก่อนส่งแบบฟอรม์สมัครสอบ  ท่านอาจตรวจสอบกับตัวแทน IIA ในท้องถิ่นของท่าน (หรือผู้ประสานงานในกลุ่มงาน
ตรวจสอบ หากผูว้่าจา้งงานท่านเป็นสมาชิกแบบกลุ่มของ IIA) เพื่อสอบยนัในเรื่องสมาชิกภาพของท่าน 
 
ส่ีขัน้ตอนหลกัในการไดร้บัวฒุิบตัรและรกัษาสถานภาพของวฒุิบตัรได ้ คือ การสมคัร การเขา้สอบและผ่านการสอบทกุส่วนทัง้หมด 

การสอบยนัประสบการณ ์ และการรายงานการศกึษาหาความรูใ้นทางวชิาชีพอยา่งต่อเนื่อง  ระบบ CCMSของ IIA จะน าทางคณุ

ตลอดการเดินทาง 

  

https://global.theiia.org/certification/Pages/Pricing-Structure.aspx
https://signin.theiia.org/adfs/oauth2/authorize/?client_id=33afe170-f7b9-4a87-b60d-19394adc5db8&redirect_uri=https%3a%2f%2fccms.theiia.org%2fauthentication%2fopenid%2flogin.aspx&response_mode=form_post&response_type=id_token&scope=openid+profile+email+address&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3dFhgbG40Kv3oRQ9w1FAcYg4sPGDKYcLzP7AzkfPl1kbyKmHAKmHAFUGXqSlB0PcYC81ds8Ao7i-VMqFXss4NxwZ7HZYrtp6Y8c4e8Wji-oMtJv8QemkwRb6A1Kixt_5Y1SSBIwBiiEfJWe8iFU7JBfEjUiZyvSCJTFP7Pi4kPVMo34IZRmNY-cnrbgXBqb_f96U0YZvhUEPPAhnSafANpInRN6LgtBO738P38onTKjE7oPPl17IWLNl36g6NbBKeutFzdcubVmW8sFu-3S5TO9atHKfI&nonce=637586518186419906.NTVhYTQzMWQtYzI0Yi00ZDg1LWFhODAtZTlmNDgzN2M3MTA1ODg1MzNmOWMtNWRiOC00Zjc0LThkZmYtOGY1MDdhMTdlOGYw&prompt=login&x-client-SKU=ID_NET&x-client-ver=1.0.40306.1554
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ขั้นตอนที่1 
สมัคร 
 
ข้อก าหนดในการสมัคร 
 
เพื่อจะให้ได้รับวุฒิบัตรท่านตอ้งปฏิบัติครบตามขอ้ก าหนด ทั้งเพื่อสมัครเขา้โครงการ (Entry Requirement) และขอ้ก าหนดเพื่อรบัวุฒิบัตร (Exit 

Requirement) รกัษาความลบัในขอ้สอบ และ ยึดมั่นในประมวลจรรยาบรรณของ IIA 

 

โปรดท าความคุน้เคยกบัขอ้ก าหนด เพื่อที่จะมั่นใจไดใ้นคุณสมบตัิของท่านและเห็นชอบในขอ้ก าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการ เม่ือท่านสมัครเขา้

ร่วมโครงการแลว้ ท่านจะตอ้งรบัรองว่าท่านจะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในประมวลจรรยาบรรณของ IIA และท่านไดอ่้านทบทวนขอ้ก าหนดเงื่อนไขต่างๆ 

ทัง้หมดของโครงการเพ่ือรบัวฒิุบตัรที่ท่านก าลงัสมคัรแลว้ (ซึ่งจะสามารถหาดไูดใ้นสมุดคู่มือนี)้ ขอ้ก าหนดต่างๆ ส าหรบัแต่ละโครงการ สามารถหาดไูด้

ใน ภาคผนวกE 
 

การสร้างข้อมูลประวัติในระบบบริหารจัดการผู้สมัครสอบเพื่อรับวุฒิบัตร
(Certification Candidate Management System--CCMS) 

 

ผู้สมัครเพื่อสอบรับวุฒิบัตรทุกคนจะตอ้งมีบญัชีอยู่กับ IIAสากล(IIA Global Account) เพ่ือที่จะสรา้งขอ้มูลประวตัิส่วนตวัของตนในระบบ CCMSได ้

บญัชีที่ IIA Global นีจ้ะช่วยใหท้่านสมคัรโครงการสอบเพื่อรบัวุฒิบตัรได ้เป็นสมาชิกของ IIA ลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน เขา้ดูงานที่มีผูโ้พสตไ์วแ้ละแปะใบ

สมัครงานได้ รวมทั้งการซือ้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้การสรา้งบัญชี IIA Global Account และข้อมูลประวัติในระบบ CCMS เป็นเรื่องง่าย และไม่ต้องเสีย

ค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หากท่านมีขอ้มูลประวตัิในระบบ CCMSแต่กาลเวลาไดล้่วงเลยไปพอสมควรตัง้แต่ท่านไดล้็อคอินครัง้ล่าสดุ ท่านควรจะสอบทานขอ้มลูของท่านเพื่อที่จะ

มั่นใจไดว้่าบญัชีของท่านถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั  หากท่านลืมรหสัผ่านเขา้ระบบ CCMSท่านก็สามารถตัง้ค่ารหสัผ่านใหม่ไดบ้นหนา้CCMS sign-in 

page 

 

เขา้ระบบCCMSเพื่อเขา้หรือสรา้งบัญชี IIA Global Account และขอ้มูลประวัติของท่านได ้หากท่านพบปัญหาใดๆ โปรดติดต่อหน่วยลูกคา้สัมพนัธ์  

ไดท้ี่CustomerRelations@theiia.orgหรือโทร+1-407-937-1111 

 

 

 

 

 

 

https://ccms.theiia.org/
mailto:CustomerRelations@theiia.org
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การสมัครและทางเลือกในการช าระเงิน 
 

เลือกโครงการวุฒิบัตรตามที่ท่านต้องการในระบบCCMSเพื่อเริ่มตน้กระบวนการสมคัร การช าระเงินอาจช าระดว้ยบตัรเครดิต (ซึ่งแนะน าใหใ้ช้

เพื่อบริการอนัรวดเร็ว) หรือ การโอนเงินขา้มประเทศ (wire transfer)ซึ่งอาจใชเ้วลาด าเนินการหลายอาทิตย ์หากตอ้งการอินวอยซแ์ละใบเสร็จรบัเงิน

ใหเ้ลือก"My Orders" 

เม่ือทาง IIAไดด้  าเนินการรบัช าระแลว้ ท่านจะมีเวลา 90วนัในการที่จะท าใหก้ระบวนการสมคัรเสร็จสิน้ โดยใหท้ าตามค าสั่งที่ปรากฏบนหนา้จอเพื่อท า

การสมคัรใหเ้สรจ็สมบรูณ ์ 
 

เพื่อที่จะไดร้บัส่วนลดจากการเป็นสมาชิกในการสมคัรสอบและคา่ลงทะเบียน ท่านตอ้งแน่ใจว่าไดด้  าเนินการเรื่องสมาชิกภาพเรียบรอ้ยแลว้และปรากฏอยู่ใน

บญัชีของทา่นในระบบ CCMSก่อน ที่ท่านส่งแบบฟอรม์การสมคัร เพื่อตรวจสอบสถานะของสมาชิกภาพ ใหท้่านตรวจสอบกบัตวัแทน IIA ในทอ้งถิ่น 

ของท่านหากนายจา้งของท่านเป็นสมาชิกแบบกลุ่มของIIA ท่านอาจเช็คสอบกบัผูป้ระสานงานในกลุ่มงานตรวจสอบของท่าน 

 
อัพโหลดเอกสารที่ก าหนด 

 
เพื่อที่ทาง IIAจะสามารถสอบยนัไดว้่าท่านมีคณุสมบตัิตรงตามขอ้ก าหนดในการเขา้โครงการวุฒิบตัรที่ท่านเลือก ท่านจะตอ้งจัดเตรียมเอกสารตามที่
ก าหนด เอกสารที่น  าส่งในภาษาอ่ืนใดนอกจากภาษาองักฤษจะตอ้งแนบเอกสารที่แปลเป็นภาษาองักฤษมาดว้ย การแปลนีอ้าจกระท าโดยผูท้ี่มีความ
เช่ียวชาญในภาษาองักฤษ และตอ้งลงนามรบัรองพรอ้มทัง้ลงวนัที่ก ากบัโดยผูแ้ปลดว้ย 

 

หลักฐานระบุตัวตน 

 

จ าเป็นตอ้งมีหลักฐานระบุตัวตนในการสมคัรโครงการวฒิุบตัรทกุโครงการ หลกัฐานระบตุวัตนที่ยื่นจะตอ้งเป็นปัจจบุนัและใชก้ารได ้ ตารางต่อไปนี ้

แสดงใหเ้ห็นรูปแบบของหลกัฐานระบตุวัตนที่รบัไดก้บัรบัไม่ได ้

หลักฐานของการระบุตัวตนทีรั่บได้ หลักฐานของการระบุตัวตนทีรั่บไม่ได้ 

ใบขบัขี่ที่ออกโดยทางการ บตัรประจ าตวัพนกังาน 

หนงัสือเดินทาง บตัรนกัศกึษา 

บตัรประจ าตวัทหาร บตัรประกนัภยั 

บตัรประจ าตวัคนตา่งดา้ว (เช่น กรีนการด์ หรือวีซ่าที่อนญุาตใหอ้ยู่พ านกั

ไดอ้ย่างถาวร) 
ภาพถ่ายเซลฟ่ี หรือภาพบตัรประชาชนแต่ไม่มีชื่อ 

บตัรประจ าตวัที่ออกโดยทางการซึ่งมีภาษาในทอ้งถิ่น (บตัรประจ าตวัที่

เป็นพลาสติกซึ่งมีรูปภาพ และลายเซ็น กรณีนีย้อมรบัไดถ้า้ออกโดย

ประเทศที่ผูส้มคัรก าลงัจะสอบ ณ ประเทศนัน้) 

บตัรที่หมดอาย ุ
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เม่ือท่านพรอ้มที่จะเขา้สอบ ท่านจะตอ้งแสดงหลกัฐานแสดงตนของท่าน โปรดสงัเกตว่าหลกัฐานที่ท่านแสดง ณ วนัเขา้สอบ จะตอ้งตรงกับขอ้มูล ของ
ท่านในระบบ CCMSหากตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลชื่อในบญัชี CCMSของท่าน โปรดเลือก“Submit a Name Change Request”บนหนา้โฮมเพจของCCMS 
แลว้ท าตามขัน้ตอนและอพัโหลดเอกสาร 

 
หลักฐานเกี่ยวกับการศึกษา 

 
หากโครงการของท่านก าหนดใหต้อ้งมีหลกัฐานเกี่ยวกับการศึกษา ระบบ CCMSจะน าทางท่านในการจัดเตรียมเอกสารที่เป็นหลกัฐานทางการศึกษา

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี:้ 

 

• ส าเนาปริญญาบตัรหรือ ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา(transcripts) ที่เป็นทางการ (หากท่านมีการเปลี่ยนชื่อภายหลงัจากท่านไดร้บัปริญญาบตัรมา 

ท่านตอ้งแนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อตามกฎหมายดว้ย) 

• จดหมายยืนยนัปริญญาบตัรจากมหาวิทยาลยั หรือวิทยาลยั 

• จดหมายจากหน่วยงานประเมินผลทางการศกึษายืนยนัระดบัปริญญาบตัรของท่าน 

 

กระบวนการระบุบุคคลอ้างอิง 
 
พื้นฐานส าหรับการระบุบุคคลอ้างอิง ก็คือประมวลจรรยาบรรณของ IIA(The IIA’s Code of Ethics)CCMSจะน าท่านผ่านกระบวนการระบุตัว 
ผูอ้า้งอิงโดยอตัโนมตัิ 

 

การอ านวยความสะดวกเป็นพิเศษ 
 
ทาง IIAจะอ านวยความสะดวกในการทดสอบอย่างสมเหตสุมผลใหแ้ก่ผูส้มคัร โดยเป็นไปตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบักฎหมาย ตวัอย่างเช่น 
ส าหรบัผูส้มคัรที่พิการซึ่งมีเอกสารแสดง โดยความพิการนัน้จ ากดัความสามารถในการมองเห็นหรืออ่ืนใดที่จะท าใหส้อบไดอ้ย่างสมบรูณ์ 
 

หากท่านต้องการให้มีการอ านวยความสะดวกในการสอบ โปรดดาวน์โหลด ใบสมัครเพื่อขอรับการอ านวยความสะดวก (The IIA’s Official 

Accommodations Application)ในระหว่างกระบวนการสมัครเขา้ร่วมโครงการ ท่านจะไดร้บัค าสั่งใหอ้ัพโหลดแบบฟอรม์ และเอกสารสนับสนุนอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวขอ้งหากท่านมีค าถามเกี่ยวกบัการอ านวยความสะดวก โปรดอีเมล ไปที่certaccommodations@theiia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
https://dl.theiia.org/Documents/IIA-Accommodations-Application.pdf
https://dl.theiia.org/Documents/IIA-Accommodations-Application.pdf
mailto:certaccommodations@theiia.org
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การขยายเวลาสิทธิ์การเข้าสอบ  
 

เม่ือได้รับอนุมัติใหเ้ขา้โครงการตามที่ท่านเลือกแลว้ ท่านตอ้งท าตามขอ้ก าหนดและท าโครงการใหเ้สรจ็ตามก าหนดเวลาสิทธิในโครงการ เวน้เสียแต่ว่า
ท่านจะซือ้การขยายเวลาซึ่งขยายใหเ้พียงครัง้เดียว(one-time extension) เพื่อที่จะขยายเวลาหนา้ต่างโครงการไปอีกหนึ่งปี กระบวนการขยายเวลาตอ้ง
กระท าในระบบ CCMSใหเ้สรจ็ก่อนวนัที่โครงการของท่านจะหมดอายลุง หากสิทธิในโครงการของท่านหมดอายกุ่อนที่ท่านจะท าตามขอ้ก าหนดที่จ  าเป็น
เพ่ือที่จะรบัวฒิุบตัรไดเ้สรจ็สิน้ ท่านอาจสมคัรใหม่ไดแ้ต่ ท่านจะตอ้งสอบส่วนที่ท่านสอบผ่านแลว้ในหนา้ต่างเก่าของท่าน ใหม่อีกครัง้  

 
การขยายเวลาอันเน่ืองมาจากเหตุจ าเป็น  

 
การขยายเวลาให้ทดสอบในหน้าต่างโครงการหรือหน้าต่างการสอบรับวุฒิบัตรตามสิทธิ์น้ันซึ่งขยายให้เพียงคร้ังเดียวนัน้อาจจะอนญุาตใหแ้ก่
ผูส้มคัรที่อาจมีเหตุพอบรรเทา (ตวัอย่างเช่น ความเจ็บป่วย การคลอดบุตรและหลงัคลอด มีคนตายในครอบครวั เหตุการณค์วามไม่สงบ ภัยพิบตัิ ทาง
ธรรมชาติ หรือ การเขา้รบัราชการทหาร) ในกรณีเช่นนี ้ท่านควรยื่นเรื่องผ่านทางระบบCCMSโดยใหร้ายละเอียดของสถานการณท์ี่อา้งมาเป็นเหตผุลเพื่อ
ขอขยายเวลา ค าขอขยายเวลาจะไดร้บัการทบทวน แลว้ท่านจะไดร้บัค าสั่งว่าจะตอ้งด าเนินการอย่างไรต่อไป ค าขอทกุค าขอ ตอ้งมีเอกสารสนบัสนนุ 
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ขั้นตอนที่ 2 
ทดสอบ 

 
ท่านต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดแรกเข้าต่างๆ ทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์และไดร้บัการอนุมตัิให ้

เขา้ร่วมโครงการสอบเพื่อรบัวุฒิบตัรก่อนที่ท่านจะมีสิทธิลงทะเบียนและก าหนดเวลาสอบของท่านได ้ 

ในส่วนใหญ่ ท่านจะมีทางเลือกว่าจะสอบที่ศนูยท์ดสอบPearson VUEหรือสอบผ่านระบบออนไลนโ์ดย

ไม่ต้องไปศูนย์ทดสอบแต่ มีผู้คุมสอบทางไกล  (online proctoring)  (อนึ่ ง  Online proctoring 

ยงัไม่พรอ้มใชส้  าหรบัการสอบบางวุฒิบตัรและมีใชเ้ฉพาะในบางภูมิภาคเท่านั้น)  หากท่านก าลงัคิด

อยากสอบแบบออนไลน ์ใหไ้ปอ่าน ภาคผนวก Dส าหรบันโยบายทางเลือกและวิธีการในการทดสอบ 

 

การช าระเงินค่าลงทะเบียนสอบ  

 

นโยบายในการช าระเงินค่าลงทะเบียนสอบจะคลา้ยคลงึกบันโยบายที่เกี่ยวขอ้งกบัการรบัสมัครใน

ประเด็นที่ว่า: 

• หากท่านเชื่อว่าราคาที่ปรากฏใหเ้ห็น เป็นราคาที ่ไม่ถูกตอ้ง ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม  

อย่าท าการสมัครต่อไปจนเสร็จ ใหท้ าเรื่อง (open a case) ไปผ่านระบบ CCMS  

• จะไม่มีการคืนเงินค่าสมคัรสอบหรือใหเ้ป็นเครติตใดๆ หากท่านไดย้อมรบั (accept) ในราคาและ

ลงทะเบียนเสร็จสิน้แลว้ การลงทะเบียนไม่สามารถขอเงินคืนหากท่านไดย้ื่น (submit) ช าระงิน

ค่าลงทะเบียนแลว้  

• ค่าธรรมเนียมของการลงทะเบียนที่จ่ายผ่านระบบ CCMS แลว้ไม่สามารถโอนไปเพ่ือลงทะเบียน

อีกครัง้ได ้ 

• การจ่ายโดยการโอนเงินขา้มประเทศ อาจใชเ้วลาหลายสปัดาห์ในการด าเนินการ การจ่ายดว้ย

บตัรเครดิตจะลดเวลาในการด าเนินการไดม้ากกว่า 

IIAและPearson VUE 

IIAไดท้ าสญัญากับ Pearson VUE ให้

เป็นผูด้  าเนนิการจดัสอบเพือ่รบัวฒิุบตัร

ของ IIA 

Pearson VUEมีศูนย์ทดสอบอยู่ทั่วโลก 

โดยใหบ้ริการจดัสอบโดยผ่านทาง

คอมพวิเตอร์ในหลากหลายภาษา การ

ลงทนุในทางเทคโนโลยีของ Pearson 

VUEท าใหเ้ชือ่มั่นไดใ้นเรือ่งความ

ปลอดภยัชัน้น า และการปรบัปรุงการ

ใหบ้ริการแกผู่ส้มคัรสอบใหด้ยีิ่งๆ ขึน้ 

 

เม่ือท่านไดช้ าระเป็นที่เรียบรอ้ย หนา้ต่างการสอบจะเปิดใหท้่านใชไ้ดเ้ป็นเวลา 180 วนั หรือจนกว่าวนัหมดอายุของโครงการของท่านแลว้แต่ว่าวันใด  

จะมาถึงก่อนกนั (ท่านไม่สามารถสอบไดห้ลงัจากหมดอายโุครงการ) ท่านตอ้งก าหนดเวลาและเขา้สอบเพ่ือรบัวฒิุบตัรภายในหนา้ต่างตามสิทธิของท่าน 
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ก าหนดเวลาเข้าสอบ 
 

เวลาท าการของศูนย์ทดสอบของPearson VUEตารางเวลาส าหรับการสอบออนไลน์แต่ละแห่งจะแตกต่างกันไป และอาจเปลี่ยนแปลงไดบ้่อยๆ  

แต่ส่วนใหญ่แลว้มักจะเปิดท าการหา้หรือหกวันต่อสัปดาห์ในเวลาท าการปกติ (ซึ่งขึน้อยู่กับเงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่น) ตลอดทั้งปี ท่านควรจะรีบ

ก าหนดเวลาการสอบของท่านใหเ้ร็วที่สดุเท่าที่จะท าได ้ยิ่งท่านก าหนดไดเ้ร็วเท่าไร โอกาสที่ท่านจะส ารองวนัสอบ เวลา และสถานที่สอบที่ท่านสะดวก 

ก็จะยิ่งเรว็เท่านัน้  ไม่อนญุาตใหเ้ขา้สอบโดยไม่ไดน้ดัหมาย ท่านตอ้งนดัหมายเพ่ือเขา้สอบมาก่อนล่วงหนา้เท่านัน้ 

 

หรืออีกทางหนึ่ง ท่านสามารถก าหนดเวลาเขา้สอบโดยตดิต่อไปที่หนว่ยบริการลกูคา้ของ Pearson VUEก็ได ้

• เขา้ไปที่Pearson VUE’s customer service webpageเพ่ือคน้หาหมายเลขโทรศพัทข์องศนูยบ์ริการลกูคา้ของ Pearson VUE ในท าเลที่ท่านตอ้งการ  

ศนูยบ์ริการลกูคา้หลายๆ แห่งมีหมายเลขโทรศพัทท์ี่ท่านไม่ตอ้งเสียค่าโทรศพัทเ์พ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 

• หาท าเลทีต่ัง้ของศนูยท์ดสอบบนเว็บไซตข์องPearson VUE แลว้เลือกท าเลที่ท่านตอ้งการก่อนลงมือโทร 

• ก าหนด วนั เวลาไวใ้นใจสกัสามล าดบั ไวเ้ผื่อเลือก ก่อนลงมือโทร 

• ใหห้มายเลขผูส้มคัรสอบของIIA แก่ตวัแทนของศนูยล์กูคา้สมัพนัธ ์แลว้ท่านจะไดร้บัค าแนะน าขัน้ตอนและวิธีการก าหนดเวลาสอบตัง้แต่ตน้จนจบ 

 

ข้อควรระวัง:อย่าโทรหาศูนยท์ดสอบใดศูนยห์น่ึงโดยเฉพาะเพื่อก าหนดเวลาสอบหรือยกเลิกการสอบเป็นอันขาดมีเพียงตัวแทนศูนยล์ูกค้า

สัมพันธเ์ท่าน้ันท่ีสามารถช่วยท่านได้ 

 
การขยายเวลาสิทธิ์การเข้าสอบ 

 

เม่ือท่านได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบแล้ว หนา้ต่างการสอบจะเปิดใหท้่านใชไ้ดเ้ป็นเวลา 180วนั หรือจนกว่าวนัหมดอายขุองโครงการของท่าน แลว้แต่

ว่าวนัใดจะมาถึงก่อนกนั หากท่านไม่สามารถท าตามก าหนดเวลานีไ้ด ้จะท าใหก้ารลงทะเบียนเขา้สอบเป็นโมฆะ (ท่านจะถกูริบเงินที่ไดช้  าระมาแลว้ และ

ท่านจะตอ้งลงทะเบียนและช าระเงินมาอีกครัง้หนึ่ง) 

หากจ าเป็น อาจขอซือ้การขยายเวลาสิทธิ์การเขา้สอบ (เพียงครัง้เดียว)  โดยผ่านระบบ CCMS  การขยายเวลานีจ้ะต่อเวลาเพื่อเขา้มานั่งสอบใหอี้ก  

60วัน (หรือจนกว่าวันหมดอายุของโครงการของท่าน แล้วแต่ว่าวันใดจะมาถึงก่อนกัน) การขยายเวลาสิทธิ์การเข้าสอบนีจ้ะไม่ขยายให้เกินกว่า 

วนัหมดอายโุครงการ 

 

การรับค ายืนยัน 
 

หลังจากท่านได้ก าหนดวันสอบแล้วPearson VUEจะส่งอีเมลยืนยนัการนัดหมายของท่านมายงัท่าน ซึ่งจะแจง้ขอ้มูลเกี่ยวกับศูนยท์ดสอบหรือการ

สอบออนไลนแ์บบที่ท่านเลือก หากท่านไม่ไดร้บัอีเมลยืนยันจาก Pearson VUEที่ระบุว่าท่านไดก้ าหนดเวลาเขา้สอบแลว้ ใหต้ิดต่อ Pearson VUE’s 

customer serviceในทนัที เนื่องจากอาจเป็นไปไดว้่าการท านดัหมายของท่านไม่ไดร้บัการบนัทึกไวอ้ย่างถกูตอ้ง 

 

 

http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
http://www.pearsonvue.com/iia/
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การไม่มาปรากฏตัวเข้าสอบ 
 
ท่านควรจะมาปรากฏตัวเพื่อเข้าสอบพรอ้มกับเอกสารระบุตวัตนที่ทางราชการออกใหต้ามวนัสอบ หากท่านไม่มาปรากฏตวั ณ สถานที่ ในวนัและ

เวลาที่ก าหนด การลงทะเบียนของท่านจะเป็นโมฆะ  และจะมีหมายเหตุว่า "No-Show" (หมายเหตุผูแ้ปล: ซึ่งก็คือขาดสอบ) บนัทึกไวใ้นบญัชี CCMS 

ของท่าน ท่านจะถูกริบเงินค่าลงทะเบียนสอบ และจะไม่มีการคืนเงินให ้หากได้มีการขึน้สถานะว่า "No-Show" แล้ว ท่านจะต้องไปเริ่มด าเนินการ

ลงทะเบียนสอบใหม่อีกใหเ้สร็จพรอ้มทั้งช าระเงินเพื่อก าหนดวันสอบใหม่อีกครั้งPearsonVUEมีหนา้ที่ในการประกาศสถานะ"No-Show" หากท่าน

ตอ้งการจะอทุธรณ ์ใหต้ิดต่อกบัPearson VUE ไดโ้ดยตรง 

 

 
การเปล่ียนแปลงวันนัดเข้าสอบ 
 

ท่านอาจจะยกเลิกหรือก าหนดนัดสอบทีไ่ด้รับการยืนยันแล้วใหม่ไดต้ามตอ้งการในระหว่างที่หนา้ต่างการสอบเปิดตรงอยู่ในระบบ CCMS หรือโดย

การติดต่อกับPearson VUEท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนถึง48 ชั่ วโมงก่อนเวลานัดหมายที่ได้รับการยืนยันแล้ว  อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้อง 

เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเป็นจ านวน 75 เหรียญสหรฐั  (จ่ายโดยตรงต่อPearson VUE)ในแต่ละครัง้ที่ท่านท าการก าหนดเวลาใหม่ ท่านจะไดร้บั

อีเมลจาก Pearson VUE ยืนยนัการเปลี่ยนแปลงของท่าน หากท่านไม่ไดร้บัอีเมลยืนยนั ใหร้ีบติดต่อ Pearson VUE customer serviceโดยทนัที เพื่อจะ

ไดแ้น่ใจว่าการนดัเวลาของท่านไดมี้การบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ 

 

การเข้าสอบ 
 

ไม่ว่าท่านจะก าหนดเวลาสอบเพื่อจะสอบแบบ online proctoring หรือไปสอบที่ศูนยท์ดสอบ ทาง IIA ขอแนะน าใหท้่านท าตนใหคุ้น้เคยกับพืน้ฐาน

การสอบโดยใชค้อมพิวเตอร ์(CBT) ก่อนถึงวนัสอบจริง ท่านสามารถเขา้ไปฝึกฝนส าหรบัการสอบ CBT ไดท้ี่เว็บไซตข์อง IIA (The IIA's website) การฝึก

เช่นนี ้ไม่ไดมี้จดัเตรียมไวใ้หท้ี่ศนูยท์ดสอบ 

 

หากท่านไดก้ าหนดเวลาสอบที่ศูนยท์ดสอบแลว้ ท่านควรวางแผนใหม้าถึงศูนยท์ดสอบอย่างนอ้ย 30 นาทีก่อนเวลานัดหมายของท่าน หากท่านมาถึง

ก่อนเวลานัดหมายไม่ถึง 30 นาที ท่านอาจถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้สอบ และอาจจะถือว่า "No-Show" ได ้หากท่านมาถึงหลงัเวลานัดหมาย ท่านจะไม่ไดร้บั

อนญุาตใหเ้ขา้สอบ  และจะถือว่าท่าน "No-Show" 

 

ท่านตอ้งแสดงเอกสารแสดงตัวตนที่มีภาพถ่ายของท่านซึ่งออกโดยทางราชการโดยที่ในเอกสารระบุตัวตนนั้นตอ้งมีชื่อของท่านตรงกันกับที่ได้ระบุ 

ในระหว่างกระบวนการสมัครเข้าร่วมโครงการ ในเอกสารแสดงตัวตน(ID)ของท่านจะตอ้งมีชื่อของท่านและชื่อประเทศตรงกับขอ้มูลที่ท่านไดใ้ห ้

ในระหว่างขั้นตอนการสมัคร ขอ้มูลแสดงตัวตนจะตอ้งตรงกับขอ้มูลประวัติในระบบ CCMS และตรงกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในเวลานัดสอบของท่านกับ 

Pearson VUE  ในบางศนูยท์ดสอบ ท่านอาจถกูขอใหพ้ิมพล์ายนิว้มือ หรืออาจถกูขอใหใ้ชว้ิธีสแกนเสน้เลือดในฝ่ามือ (Palm Vein)ในการแสดงตนก็ได ้

 

นโยบายส าหรับประเทศจีน:ในประเทศจีน ช่วงเวลาส าหรบัการเปลี่ยนแปลงเวลานดัสอบและคา่ธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้ง จะแตกต่างออกไป 
การเปลี่ยนแปลงทัง้หลายจะตอ้งท าใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 48ชั่วโมงก่อนหนา้ต่างการสอบของท่านจะเปิดตามเวลานดัทีไ่ดร้บัการยืนยนัแลว้ 
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ข้อควรระวัง:หากท่านไม่แสดงเอกสารแสดงตัวตนท่ีถูกต้อง เป็นปัจจบุัน และยอมรับได้ ณ เวลาท่ีท่านจะเข้าสอบ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า

สอบและจะถือว่า "No-Show" ถึงแม้ว่าท่านจะปรากฏตัวท่ีศูนยท์ดสอบก็ตาม และจะไม่ได้รับการคืนเงินแต่อย่างใด 

 

ศนูยท์ดสอบจะไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ จากท่านอีก (เวน้แต่ในบางประเทศ ซึ่งตอ้งเรียกเก็บภาษีทอ้งถิ่น) หากท่านถกูขอใหจ้่ายเงินค่าธรรมเนียมใดๆ 

ใหแ้ก่ศนูยท์ดสอบโดยตรง โปรดติดต่อหน่วยบริการลกูคา้ที่Pearson VUE customer service 

 

ส าหรบัขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเขา้สอบที่ศูนย์ฯ ใหเ้ขา้ไปเว็บไซตข์อง IIA (The IIA’s website) แลว้เลื่อนลงเพื่อจะชมวีดีโอเรื่อง

“What to Expect at Pearson VUE” 

 
ก่อนเริ่มลงมือสอบ 

 

ทันทีที่ท่านผ่านกระบวนการลงทะเบียนเข้าสอบที่ศูนย์ทดสอบเรียบรอ้ยแล้ว ผู้ด  าเนินการสอบ ( exam administrator) จะพาท่านไปยังที่เครื่อง

คอมพิวเตอร ์ซึ่งท่านตอ้งอยู่กับที่ตรงนัน้จนกว่าจะหมดเวลาการสอบนอกจากท่านจะไดร้บัอนุญาตใหลุ้กออกไปนอกหอ้งได ้ เม่ือท่านไดน้ั่งลงประจ า

เครื่องคอมพิวเตอรแ์ลว้ ผูด้  าเนินการสอบจะลงทะเบียนท่านใหเ้ขา้สู่ขอ้สอบของท่าน ท่านจะไดร้บัการสอบถามว่า ขอ้สอบที่ปรากฏบนหนา้จอนั้ นคือ

ขอ้สอบในส่วนที่ท่านไดน้ดัหมายว่าจะมาสอบถกูตอ้งหรือไม่ 

 

 

ช่วงการสอบจะเริ่มด้วยหน้าจอแรกที่กล่าวต้อนรับ และท่านจะถูกขอให้ยอมรับในข้อตกลงหา้ม

เปิดเผยข้อมูลของ IIA (Nondisclosure Agreement -- NDA) รวมทั้งข้อก าหนดการใช้งานทั่วไป 

(General Terms of Use) ก่อนเริ่มลงมือสอบ (โปรดดูภาคผนวก Cเพื่ออ่านรายละเอียดของ NDA 

และข้อก าหนดการใช้งานทั่วไป เป็นการล่วงหน้า) หากท่านไม่ยอมรับใน NDA ท่านจะไม่ได้รับ

อนญุาตใหท้ าการสอบได ้และท่านจะถกูริบค่าธรรมเนียมสอบ 
 

หนา้จอที่เปิดหนา้แรกนี ้จะไม่ถกูนบัเป็นเวลาที่ใชใ้นการสอบ อย่างไรก็ตาม โปรดระลกึไวเ้สมอว่าเวลา

ที่แยกไวใ้หส้  าหรบัหนา้แรกนัน้มีจ ากัด ดงันัน้ หากเลยเวลาที่ไดต้ัง้ไว ้ช่วงเวลาของการสอบจะเริ่มนบั

ทนัทีโดยอตัโนมตัิ 

 

การท าข้อสอบ 
 

ไดมี้การแสดงเครื่องจบัเวลาไวบ้นหน้าจอของท่าน เพื่อใหท้่านทราบว่าในขณะที่ท่านก าลงัสอบนัน้

ยงัคงเหลือเวลาอีกเท่าใด ท่านควรวางแผนเรื่องเวลาใหด้ี เพื่อที่ท่านจะไดท้ าขอ้สอบทุกขอ้ไดเ้สรจ็สิน้

ภายในเวลา ไม่มีการลงโทษส าหรบัขอ้สอบที่ตอบไม่ถกู 

โปรดทราบว่า ไม่มีช่วงเวลาหยุดพกัใหใ้นระหว่างการสอบท่านอาจจะหยดุพกัได้หากจ าเป็น แต่เวลาที่

ใชไ้ปในการหยดุพกันัน้จะถกูนบัเป็นเวลาที่ใชใ้นการสอบของท่านไปเรื่อยๆ หากท่านออกจากหอ้งสอบ

ไม่ว่าดว้ยเหตใุดๆ ท่านจ าเป็นตอ้งเซ็นชื่อในทะเบียนของศูนยพ์รอ้มทัง้แสดงเอกสารที่แสดงตวัตนของ

การปิดทีท่ าการศูนย์ทดสอบโดย
ไม่ได้คาดหมาย 
หากศูนย์ทดสอบทีท่่านเลือกปิดท าการ

หรือไม่สามารถเปิดให้บริการในวันที่

ท่านไดเ้ลือกแล้ว ทาง Pearson VUE 

จะท าการติดต่อท่าน อย่างไรก็ตาม 

หากท่านไม่แน่ใจว่า ศูนย์ทดสอบจะ

เปิดท าการในวนัทีท่่านเลือกหรือไม่ อนั

เนือ่งมาจาก ภยัธรรมชาติรา้ยแรง หรือ

ปัญหาอื่นในท้องถิ่ น  ขอให้ติดต่อ

สอบถามศูนย์ทดสอบโดยตรง หากเปิด

ท าการ เป็นหนา้ทีข่องท่านทีจ่ะตอ้งไป

ตามนดั แต่หากศูนย์ปิดท าการ ท่านจะ

ไดร้บัโอกาสใหน้ดัหมายใหม่โดยไม่ถูก

ปรบัหรือเสยีค่าธรรมเนยีมใดๆ  

หากท่านไม่สามารถตดิต่อศูนย์ทดสอบ

ในทอ้งถิ่นท่านได ้โปรดตดิต่อไป

ทีP่earson VUE customer service 

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

สแกนเสน้เลือดในฝ่ามือ (Palm Vein) อีกก็ได ้

 

 

 

ทาง IIA และ Pearson VUE ถือเรื่องความปลอดภัยของขอ้สอบและความประพฤติของผูส้มคัรสอบเป็นเรื่องส าคญัยิ่ง พนักงานของศูนยท์ดสอบไดร้บั

การฝึกอบรมมาเพื่อจบัตาดคูวามประพฤติที่ไม่ปกติ การเฝา้ระวงัแบบเรียลไทมก์ระท าโดยผ่านทางการอดัเสียงและการถ่ายวีดีโอในช่วงการสอบส าหรบั

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัความปลอดภยัของขอ้สอบและผลของการประพฤติมิชอบ โปรดด ูภาคผนวก A 

 

หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์ใหร้ายงานผูด้  าเนินการสอบ (exam administrator) ในทนัทีและขอใหผู้คุ้มหอ้งสอบ (proctor)บนัทึกปัญหา 

(log a case) โปรดอย่าสอบถามพนักงานของศนูยท์ดสอบเกี่ยวกบัเนือ้หาในขอ้สอบ หรือคะแนนของขอ้สอบ เขาเหล่านัน้ไม่สามารถช่วยท่านในเรื่องเหล่านีไ้ด ้

หากท่านมีขอ้กงัวลเกี่ยวกบัสิ่งที่ท่านประสบในการสอบ ใหต้ิดต่อPearson VUE customer service. 

 

หลงัจากท่านท าขอ้สอบเสร็จ หรือเวลาหมดลงแลว้ ท่านจะไดร้บัการแจง้เตือนบนหนา้จอว่า การสอบจบแลว้ ณ จุดนี ้ท่านตอ้งส่งคืนวสัดอุุปกรณต์่างๆ 

(เช่น กระดานโนต้ ที่ลบแบบแหง้ เป็นตน้)ใหแ้ก่ผูด้  าเนินการสอบ แลว้ท่านจึงเก็บของใชส้่วนตวัของท่านและออกจากศนูยท์ดสอบไปได้ 

 

การรับผลคะแนนสอบ 
 

ข้อสอบแต่ละข้อที่จะเป็นคะแนนของท่านนั้น ไดผ้่านการทดสอบมาแลว้เพื่อความเชื่อมั่นในความถูกตอ้งในเชิงสถิติ ค่าคะแนนดิบของท่านจะถูก

ค านวณจากจ านวนค าถามที่ท่านตอบไดถู้กตอ้ง และจะถกูปรบัใหเ้ป็นค่าคะแนนส าหรบัการรายงานซึ่งมีเป็นช่วงตัง้แต่ 250 ถึง 750แตม้ ค่าคะแนนที่ได ้

600แตม้ หรือสงูกว่านัน้จึงจะถือว่าสอบผ่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านสอบผ่าน รายงานการสอบจะระบแุค่เพียงว่าสอบผ่าน กล่าวคือ จะไม่มีการรายงาน

ตวัเลขค่าคะแนนใหท้ราบรายงานค่าคะแนนส าหรบัที่ท่านที่สอบไม่ผ่าน จะมีคะแนนที่เป็นตวัเลขและรายการโดเมนหวัขอ้วิชาที่ควรไดร้ับการปรบัปรุง  

เม่ือท่านท าขอ้สอบเสรจ็ที่ศนูยท์ดสอบ ท่านจะไดร้บัรายงานค่าคะแนนแบบไม่เป็นทางการ 

 

ขอ้มูลการสอบของท่านจะถกูอพัเดทในระบบ CCMSและท่านจะไดร้บัแจง้ว่าคะแนนที่เป็นทางการของท่านไดอ้อกมาแลว้โดยผ่านทางอีเมลแอดเดรสที่

ท่านไดใ้หไ้วใ้นขอ้มลูประวตัิ (ซึ่งโดยปกติแลว้จะเป็นเวลาภายใน 48ชั่วโมงหลงัจากท่านสอบเสร็จ) รายงานค่าคะแนนไม่ไดมี้อยู่ในระบบCCMSโดยตรง 

บัญชี CCMSของท่านจะแสดงผลแค่ว่าสอบผ่านหรือไม่เท่านั้น หากท่านต้องการรายงานค่าคะแนน ให้เข้าไปในระบบ CCMSเลือก"Access 

PearsonVUE" แลว้เลือก"View Score Report" 

 

หากทางIIA เห็นว่าผลการสอบของท่านตอ้งไดร้บัการวิเคราะหเ์พิ่มเติมอีก การอพัเดทขอ้มูลการสอบของท่านในระบบ CCMS อาจจะตอ้งล่าชา้ออกไป 

และท่านก็จะไดร้บัการแจง้ใหท้ราบโดยทางอีเมล การวิเคราะหเ์พิ่มเติมนีอ้าจใชเ้วลา4ถึง 6สัปดาหก์ว่าจะเสร็จสิน้ นอกจากนีแ้ลว้ IIAขอสงวนสิทธิ ์

ที่จะประกาศใหผ้ลการสอบที่ไดป้ระกาศไปแลว้เป็นโมฆะเม่ือใดก็ได ้หากมีความประพฤติมิชอบ ความผิดปกติในค่าคะแนน หรือการฝ่าฝืนประมวล

จรรยาบรรณของ IIA 

 

 

 

 

 

 

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

นโยบายการสอบใหม่ของ IIA ไดก้ าหนดจ านวนครัง้ของการเขา้สอบใหเ้ขา้สอบไดไ้ม่เกิน 8 ครัง้ ในระหวา่งที่หนา้ต่างของสิทธิในโครงการ (program 

eligibility window) ของท่านยงัมีอยู่ 

 

ก าหนดเวลาที่ท่านสามารถนัดสอบและสอบใหม่ไดเ้ร็วที่สุดคือ 30 วนันับจากวนัที่ท่านสอบครัง้ล่าสุด ท่านตอ้งลงทะเบียนใหม่และช าระค่าสอบใหม่

ส าหรบัส่วนที่สอบไม่ผ่าน หากท่านไม่สามารถสอบผ่านโครงการเพื่อรบัวุฒิบตัรภายในหนา้ต่างสิทธิของท่าน ท่านจะถูกริบค่าธรรมเนียมที่จ่ายมาแลว้ 

และส่วนที่สอบผ่านมาแลว้ก็จะถกูถือว่าหลดุไป 

 

ท่านไม่ไดร้บัอนุญาตใหส้อบใหม่ในส่วนที่ท่านเคยสอบผ่านมาก่อนแลว้ เวน้แต่หนา้ต่างโครงการสอบเพื่อรบัวุฒิบตัรของท่านไดห้มดอายุลง ห ากท่าน

จ าเป็นตอ้งสอบใหม่ในส่วนที่ท่านไดเ้คยสอบผ่านมาแลว้ (อันเนื่องมาจากหนา้ต่างโครงการของท่านไดห้มดอายุลง) วันนัดหมายเพื่อเขา้สอบที่ท่าน

สามารถเลือกไดเ้รว็ที่สดุก็คือวนัที่ 30 นบัตัง้แต่วนัที่ท่านสอบครัง้ล่าสดุ 
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ขั้นตอนที่ 3 
สอบยัน 
 
หลักฐานยืนยันประสบการณค์ือขอ้ก าหนดทั่วไปเพ่ือรบัวฒิุบตัร (exit requirement) ของโครงการ ท่านอาจท าการสอบยนัประสบการณข์องท่านให้

เสรจ็สิน้เม่ือใดก็ไดห้ลงัจากที่การสมคัรของท่านไดร้บัการอนมุตัิ แต่ทนัทีที่ทา่นไดส้อบผ่านตามที่ก าหนด ทา่นตอ้งไดร้บัการยืนยนัเกี่ยวกบัประสบการณ์

ของท่าน เพ่ือที่จะเป็นผูต้รวจสอบภายในที่ไดร้บัการรบัรอง 

 

กระบวนการยืนยันประสบการณ์ 
 

ถึงแม้ว่าท่านจะสอบผ่านแล้วก็ตาม ท่านก็จะยงัไม่ไดร้บัวฒิุบตัรจนกว่าหลกัฐานประสบการณข์องท่านที่สง่มาจะไดร้บัการสอบยนัจาก IIA แลว้ ระบบ 

CCMS จะน าพาท่านผ่านกระบวนการพิสจูนป์ระสบการณโ์ดยอตัโนมตัิ  

 

รับแจ้งเตือนถึงการได้รับวุฒิบัตร 
 

เม่ือท่านท าครบตามขอ้ก าหนดทกุอย่างในโครงการส าหรบัวฒิุบตัรใดวฒิุบตัรหนึ่งแลว้ ท่านก็จะไดร้บัการแจง้ (มายงัอีเมลหลกัที่ท่านไดร้ะบไุวใ้นขอ้มลู

ประวตัิของท่านใน CCMS)โดยแจง้ว่า บดันีท้่านเป็นผูท้ี่ไดร้บัการรบัรองแลว้และท่านสามารถแสดงหลกัฐานซึ่งแสดงถึงการประสบความส าเรจ็ของท่านที่

จบัตอ้งไดแ้ลว้ นอกจากนี ้หากทา่นเลอืก optinชื่อและวฒิุบตัรของท่านจะถกูใส่ในทะเบียนวฒิุบตัรของ IIA  (The IIA Certification Registry) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I am a Certified Internal Auditor. 
 

https://na.theiia.org/certification/Pages/The-IIA-Certification-Registry.aspx
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ขั้นตอนที่ 4 
รักษาสถานภาพ 
 
เพื่อรักษาสถานภาพของวุฒิบตัร ท่านตอ้งรายงานจ านวนชั่วโมงที่ท่านไดศ้กึษาหาความรูท้ี่เกี่ยวกับวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (continuing professional 

education --CPE)ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมในเรื่องจรรยาบรรณเป็นเวลา 2ชั่วโมงภายใน31ธันวาคมของทกุปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกบั CPEของ IIA  

(CPE Policy) 

 

หากท่านไม่สามารถท าตามขอ้ก าหนดเร่ือง CPE ภายในก าหนดเวลาส่ง ท่านจะถกูปรบัสถานะไปอยู่ใน "Grace Period" หรือ "ช่วงผ่อนผนั" โดยอตัโนมตัิ 

และไม่อาจใชวุ้ฒิบตัรไดจ้นกว่าจะไดด้ าเนินการจนครบตามขอ้ก าหนด  หากสถานภาพทางวุฒิบตัรของท่านยังคงอยู่ใน "Grace Period" ไปมากกว่า  

12 เดือน เนื่องจากไม่ไดร้ายงาน ท่านจะถูกยา้ยไปอยู่ในสถานะ “Inactive” หรือ "ไม่เคลื่อนไหว" โดยอตัโนมตัิ และท่านตอ้งยื่นสมคัรขอการคืนสถานภาพ 

เพื่อเปิดใชวุ้ฒิบัตรใหม่ แต่จะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการขอคืนสถานภาพจาก "Inactive" นั้น ท่านจะตอ้งแสดงหลักฐานของจ านวนชั่วโมง CPE  

ที่หามาไดใ้นระยะ 12 เดือนก่อนวนัที่ยื่นขอคืนสถานภาพ 
 

ในแต่ละปี ทาง IIA จะสุ่มตวัอย่างบุคคลผูไ้ดร้บัวุฒิบตัรซึ่งไดร้ายงานจ านวนชั่วโมง CPE โดยสุ่มออกมาเป็นเปอรเ์ซ็นต ์เพื่อยืนยนัว่ามีความสอดคลอ้ง

กบันโยบายเกี่ยวกบั CPE ของIIA (CPE Policy) หากท่านถกูเลือกเพ่ือรบัการตรวจสอบ ท่านจะตอ้งส่งใบรบัรอง CPE เพ่ือเป็นหลกัฐานสนบัสนนุจ านวน

ชั่วโมงที่ท่านไดร้ายงาน หากท่านไม่สามารถปฏิบตัิตามได ้สถานะวฒิุบตัรของท่านจะกลายไปเป็น “Inactive” 

 

ภาพวุฒิบัตร 
 

วฒิุบตัรอิเล็กทรอนิกสใ์นรูปแบบ PDFสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลาตามความต้องการส าหรบัผูท้ี่ยงัคงมีสถานะ "Active"หากตอ้งการสั่งพิมพว์ฒิุบตัร

ก็จะมีค่าธรรมเนียมที่ IIA frame storeจะมีทางเลือกใหท้่านแสดงภาพวฒิุบตัรไดใ้นหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถปรบัแต่งไดต้ามตอ้งการ 

 

ทะเบียนรายช่ือผู้มีวุฒิบัตร 
 

นอกจากนี้ ท่านอาจเลือกที่จะเขา้ไปมีรายชื่ออยู่ในทะเบียน The IIA Certification Registryซึ่งทะเบียนนีจ้ะเปิดสาธารณะและเป็นปัจจุบนัเพื่อบนัทึก

รายชื่อบคุคลผูไ้ดร้บัวฒิุบตัรและยงัคงสถานภาพไวโ้ดยการรายงานชั่วโมงการศึกษาในทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพ่ือคงสถานะของวุฒิบตัรของตนว่ายงั 

Active อยู่ทะเบียนนีจ้ะเปิดโอกาสใหผู้ว้่าจา้งหรือผูท้ี่ก าลงัสรรหาบุคลากรตรวจสอบสามารถเขา้ไปสอบยนัวุฒิบัตรไดผู้ถ้ือวุฒิบัตรของ IIA ซึ่งยังคง 

Active อยู่จะเข้าไปเลือก(optin) ที่จะมีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนนี ้โดยสมัครใจ บุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหว หรือ Inactive จะไม่มีชื่อปรากฏ 

ในทะเบียนนี ้

 

ทาง IIA ไม่มีการออกจดหมายยืนยนัใหแ้ก่ผูถ้ือวุฒิบตัร บคุคลใดก็ตามที่ตอ้งการที่ตอ้งการการยืนยนัวุฒิบตัรของตนจะตอ้งเลือก (opt in) ที่จะมีรายชื่อ

ปรากฏใน The IIA Certification Registry 

 



 17 
 

 

การติดป้ายในส่ือสังคม 
ท่านสามารถบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกบัวิชาชีพของท่าน ในสื่อโซเชียลที่ไดร้บัความนิยมและเว็บไซตเ์ครือข่ายทางวิชาชีพต่างๆ เว็บไซดส์่วนบคุคล หรือใน

อีเมลที่สามารถแสดงป้ายวุฒิบตัรโดยผ่านเว็บได ้ส าหรบัขอ้มลูเพ่ิมเติม โปรดเขา้เยี่ยมชม Social Badging webpage ของ IIA  การติดป้ายในสื่อสงัคม

ไม่สามารถใชไ้ดใ้นบางภมิูภาค 

 

หากท่านมีค าถามหรือขอ้กังวลใดๆ เกี่ยวกับวุฒิบัตรของท่าน ใหส้่งค าถามหรือปัญหาเหล่านั้นไปยัง IIA โดยการยื่นเคสผ่านบัญชีของท่านในระบบ 

CCMS 
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ภาคผนวก A 
การรักษาความปลอดภัยของการสอบ 
 
IIA และ Pearson VUEถือเรื่องความปลอดภัยของการสอบเป็นสิ่งส าคญัยิ่ง เนื่องจากคุณค่าของวุฒิบัตรของท่านและความน่าเชื่อถือขึน้อยู่กับมัน 

เนือ้หาของขอ้สอบของIIAเป็นความลบั เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะแชร ์หารือ โพสต ์หรืออพัโหลดเนือ้หาของขอ้สอบ 

 

วิธีการและมาตรการรกัษาความปลอดภัยที่มีอยู่ ไดแ้ก่ การวิเคราะหท์างนิติวิทยาศาสตรอ์ย่างต่อเนื่องเพื่อระบุรูปแบบการทดสอบซึ่งผิดปกติที่อาจ

ชีใ้หเ้ห็นถึงการทุจริต และช่วยชีใ้หเ้ห็นกิจกรรมที่น่าสงสยัในเชิงรุกไดเ้ร็วขึน้ โดยทาง IIA ขอสงวนสิทธิในการปรบัช่วงเวลาในการนัดสอบและสอบใหม่ 

หรือยตุิ หรือ ยกเลิกการใหบ้ริการการสอบทัง้หมดโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ IIA เพ่ือคงไวซ้ึ่งความปลอดภยัและความถกูตอ้งของวฒิุบตัรสากล 

 

การฝ่าฝืนจรรยาบรรณและการประพฤติมิชอบ 
 

หา้มท่านครอบครอง ท าซ า้ การตีพิมพ ์หรือเปิดเผยเนือ้หาในการสอบของ IIA โดยไม่ได้รับอนุญาต (ซึ่งหมายรวมถึง การเก็บรกัษา หรือการเปิดเผย 

ค าถามในขอ้สอบใหแ้ก่บุคคลใด หรือองคก์รใด ดว้ยสื่อหรือโดยทางใด ไม่ว่าจะก่อน ในระหว่าง หรือหลังการสอบก็ตาม)  และ ท่านอาจจะถูกถอด

วฒิุบตัรและไดร้บัการประณามอย่างรุนแรงได ้ ตวัอย่างของการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและการประพฤติมิชอบ ไดแ้ก่: 
 

• ยื่นขอ้มลูหรือขอ้ความที่เป็นเท็จ ขดักนั หรือขอ้ความที่ท  าใหเ้กิดการเขา้ใจผิด หรือละเลยไม่ใส่ขอ้มลูที่ทาง IIA ไดร้อ้งขอ 

• ยื่นใบแสดงผลการศกึษา (transcript) ที่มีการแกไ้ขหรือไม่ใช่ฉบบัที่ถกูตอ้ง 

• ยื่นใบสมคัรที่มีขอ้มลูเท็จ ขอ้มลูที่ขดักนั หรือขอ้ความที่ท  าใหเ้กิดการเขา้ใจผดิ 

• เขา้สอบแทนผูอ่ื้น หรือใหผู้อ่ื้นเขา้สอบแทนท่าน 

• การท าส าเนาขอ้มลูหรือแบ่งปันขอ้มลู หรือการโกงในรูปแบบอ่ืน 

• ไดร้บัขอ้สอบ หรือเขา้สูข่อ้มลูเนือ้หาเกี่ยวกบัวฒิุบตัรหรือขอ้สอบล่วงหนา้ 

• ขโมยขอ้สอบ 

• น าสิ่งตอ้งหา้มเขา้หอ้งสอบ 

• ไม่ท าตามค าสั่งของพนกังานในศนูยท์ดสอบ  

• ฝ่าฝืนเรื่องการก าหนดเวลาหรือกฎเกณฑแ์ละระเบียบของ Pearson Vue 

• ฝ่าฝืนกฎเกณฑแ์ละระเบียบของ Pearson Vue เกี่ยวกบัการสอบแบบคมุสอบทางไกล (online proctored exam) 

• พยายามกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในขอ้ที่ไดก้ล่าวมาก่อนหนา้นี ้

 

โปรดเขา้ไปที่หนา้Exam Security webpageของIIA เพ่ือดขูอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการรกัษาความปลอดภยัในการสอบซึ่งรวมถึงค าแนะน าวา่พฤติกรรม

อะไรที่รบัได ้(และรบัไม่ได)้ 
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การรายงานการฝ่าฝืน 
 

ทุกคน(ซึ่งรวมถึง ผูส้มคัรสอบ อาสาสมคัร สมาชิก ผูไ้ดร้บัวฒิุบตัรแลว้ และสาธารณชน) มีบทบาทในการท าใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มูลการสอบและทรพัยส์ิน

ทางปัญญาของ IIA ยงัคงเป็นความลบัตลอดไป หากท่านพบเห็นการกระท าที่ผิดปกติหรือไม่เหมาะสมที่ศูนยท์ดสอบเกี่ยวกบัเนือ้หาขอ้สอบของIIA การ

รบัหรือไดร้บัรูถ้ึงขอ้เสนอ/การโฆษณาขายค าถามค าตอบในขอ้สอบเพื่อรบัวุฒิบตัรของ IIA หรือหากท่านมีปัญหา ขอ้คิดเห็น ความกังวลเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยของการสอบ โปรดติดต่อหน่วยงานของ IIA ที่ดูแลความปลอดภัยในการสอบ ได้ที่examsecurity@theiia.orgเพื่อแจ้งข้อมูลได้อย่างเป็น

ความลบั 

 
ผลที่ตามมาจากการฝ่าฝืน 

 

การสอบของ IIA เป็นความลับและหวงหา้ม ไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาของประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ  

หากIIA ไดค้น้พบการฝ่าฝืนหรือความผิดปกติใดๆ ก็ตาม ณ วันที่สอบ หรือหลังวันสอบก็ตาม ทาง IIA อาจจะยังไม่ประกาศคะแนนสอบ หรืออาจจะ

ประกาศใหค้ะแนนการสอบของท่านเป็นโมฆะได ้ความผิดปกติซึ่งเม่ือเกิดขึน้ที่อาจท าใหท้าง IIA มีค าถามเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของค่าคะแนน 

ไดแ้ก่: 

 

• การเปิดเผยขอ้สอบที่น่าสงสยั (ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือโดยไม่ไดต้ัง้ใจ)  

• รูปแบบของค าตอบทีผ่ิดปกติ 

• การเปลี่ยนแปลงคา่คะแนนที่ผิดธรรมดา  

• ผลการท าขอ้สอบในส่วนอ่ืนๆที่ไม่สอดคลอ้งกนั 

 

ทาง IIA จะสอบสวนทุกกรณีที่มีการกล่าวหาถึงการประพฤติมิชอบ ความผิดปกติ หรือการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณของ IIA  ทาง IIA มีสิทธิที่จะ 

ไม่ประกาศคะแนนสอบหรืออาจจะประกาศให้คะแนนการสอบของท่านเป็นโมฆะได้(ตามดุลพินิจของ IIA) เม่ือเห็นว่ามีพืน้ฐานโดยสุจริตใจที่จะ 

ตัง้ค าถามถึงความสมเหตสุมผลของค่าคะแนนไม่ว่าดว้ยเหตุใด นอกจากนี ้ทาง IIA อาจด าเนินการเพิ่มเติมต่อผูส้มคัรสอบโดยเป็นไปตาม Ethics Case 

Proceduresและภายในขอบเขตที่กฎหมายอนญุาตใหก้ระท าได ้

 

  

https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Ethics-Case-Procedures.pdf
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Ethics-Case-Procedures.pdf
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ภาคผนวก B 
ลิงคต่์างๆ ที่เป็นประโยชน ์
 

 

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-online-

testing/cbt-exam-tutorial/ 

Ethics Case 

Procedures 

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

procedures.pdf 

Exam Language 

Offerings 

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

offerings/ 

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 

https://dl.theiia.org/Documents/IIA-Accommodations-Application.pdf
http://www.pearsonvue.com/iia
http://www.pearsonvue.com/iia/contact/
https://home.pearsonvue.com/abim/onvue
https://global.theiia.org/certification/enrolled/Pages/Exam-Preparation-Resources.aspx
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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 
ข้อตกลงห้ามเปิดเผยข้อมูลและ 

ข้อก าหนดการใช้งานทั่วไป  
 
ก่อนที่จะเร่ิมสอบท่านจะถูกขอใหอ่้านและยอมรบัเงื่อนไขที่อยู่ขา้งล่าง หากท่านไม่ยอมรบัในเงื่อนไข ท่านก็จะไม่ไดร้บัขอ้สอบ และท่านจะถูกริบ

ค่าธรรมเนียมสอบ โปรดศกึษาเงื่อนไขต่อไปนีล้่วงหนา้ก่อนวนัสอบของท่าน 

 

 

ขา้พเจา้ยินดีที่จะปฏิบตัิตามและยอมผกูมดักบักฎของ IIA ซึ่งรวมถึง ขอ้ตกลงหา้มเปิดเผยขอ้มลู และขอ้ก าหนดการใชง้านทั่วไปฉบบันี  ้
 
ขา้พเจา้เขา้ใจว่า ขอ้สอบของ IIA เป็นความลบัและเป็นสิ่งหวงหา้ม ไดร้บัความคุม้ครองจากกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาของประเทศสหรฐัอเมริกา

และประเทศอ่ืนๆ  ขอ้สอบนีเ้ป็นความลบัและคุม้ครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 
ขา้พเจา้ไม่เคยไดเ้ขา้ดคู  าถามที่ถ่ายทอดสด (live questions) ซึ่งอาจปรากฏขึน้มาบนขอ้สอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะไม่พดูคยุเกี่ยวกบัเนือ้หาของขอ้สอบ

กบัผูห้นึ่งผูใ้ด 
 
ขา้พเจา้จะไม่บนัทึก เปิดเผย ตีพิมพ ์หรือ ท าซ า้ค าถามค าตอบของขอ้สอบ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะในรูปแบบใดหรือโดยสื่อใด ก่อนการ

สอบ ในระหว่างหรือหลงัจากขา้พเจา้ไดท้ าการสอบ ซึ่งหมายรวมถึง โดยวาจาหรือโดยการเขียน ในหอ้งสนทนาบนอินเตอรเ์น็ต กระดานข่าว หรือการ

ประชมุอภิปราย โดยทางการส่งขอ้ความสัน้ๆ (SMS) หรือขอ้ความ(text)หรืออย่างหนึ่งอย่างใด 

 
ข้าพเจ้าได้อ่าน ท าความเข้าใจ และตกลงยอมรับในข้อความและเงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนดในคู่มือส าหรับผู้สมัครสอบเพื่อรับวุฒิบัตร ซึ่งรวม ถึง 

ค่าธรรมเนียม นโยบาย และการท าใหค้ะแนนเป็นโมฆะ หากมีการประพฤติมิชอบ มีความผิดปกติ หรือการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณของ IIA 
 
ขา้พเจา้เห็นชอบให ้ IIA มีสิทธิ์ที่จะยงัไม่ประกาศคะแนนหรือท าใหค้ะแนนสอบเป็นโมฆะได ้(ตามดลุพินิจของ IIA) เม่ือเห็นว่ามีพืน้ฐานโดยสจุริตใจที่จะ

ตัง้ค าถามถึงความสมเหตสุมผลของค่าคะแนนแลว้ ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตามและขา้พเจา้จะยอมใหร้ิบค่าธรรมเนียมสอบ 
 
ขา้พเจา้เขา้ใจว่า หากขา้พเจา้ไม่เห็นดว้ยกับขอ้ตกลงหา้มเปิดเผยขอ้มูลและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านีแ้ลว้ ขา้พเจา้จะไม่ไดร้บัอนุญาตให้ท าการสอบ และ

ขา้พเจา้จะถกูริบเงินค่าธรรมเนียมสอบ 
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ภาคผนวก D 
การสอบโดยมีผู้คุมสอบออนไลน ์
 
การสอบโดยมีผู้คุมสอบออนไลน์ (online proctored exam)กระท าบนออนไลน ์(แทนที่จะสอบที่ศูนยท์ดสอบ) และผูเ้ขา้สอบจะถูกก ากับโดยผูคุ้ม

สอบทางไกลผ่านทางเวบแคม (webcam)  ของผูส้อบการจัดสอบประเภทนีเ้ป็นที่รูจ้ักกันในนาม การคุมสอบทางไกล (remote proctoring)  หรือการ

สอดส่องทางไกล (remote invigilation) การสอบออนไลนป์ระเภทนี ้เป็นทางเลือกส าหรบัคนที่ตอ้งการความสะดวกในการสอบที่บา้นหรือที่ท  างานซึ่งตน

จะรูส้ึกสบายใจ  แต่ไม่มีความแตกต่างกันในระดบัความยากง่ายของขอ้สอบระหว่างการสอบที่ศูนยท์ดสอบหรือสอบผ่าน  online proctoring  อย่างไร 

ก็ตามจะมีความแตกต่างกนับา้งกบักระบวนการทดสอบที่ไดร้ะบไุวใ้นส่วนที่เป็นขัน้ตอนที่ 2: ทดสอบของคู่มือฉบบันีค้วามแตกต่างมีดงัต่อไปนี ้

 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวร ์

IIAขอแนะน าเป็นอย่างยิ่งว่าท่านตอ้งมั่นใจว่าเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่จะใชส้อบของท่านเขา้กันไดก้ับซอฟตแ์วรข์องระบบคุมสอบออนไลน์ (online 

proctored software) ก่อนที่จะก าหนดนัดหมายเวลาสอบ โปรดตรวจสอบรายการขอ้ก าหนดของระบบขั้นต ่า ไดท้ี่เว็บไซตP์earson VUE’s OnVUE 

websiteและท าการทดสอบระบบตามขัน้ตอนที่ก าหนดไว ้เพ่ือที่จะมั่นใจไดว้่า ระบบของท่านเขา้กนัไดก้บัซอฟตแ์วร ์OnVUE online proctoring 

 

ปัญหาทางเทคนคิที่เกิดขึน้บ่อยที่สดุกบัการสอบแบบมีผูค้มุสอบออนไลน ์คอื  

• การใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใชใ้นการท างาน 

• มีการเชื่อมต่อทางอินเตอรเ์น็ตที่ไม่น่าเชื่อถือ 

 

ไฟรว์อลล ์หรือการตั้งค่าความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใชใ้นการท างานอาจจะท าให้ซอฟตแ์วรก์ารคุมสอบออนไลน์ ท างานไดไ้ม่ราบรื่น  

การเชื่อมต่อทางอินเตอรเ์น็ตที่ไม่น่าเชื่อถือ (เครือข่ายไรส้ายเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ฮอตสปอตมือถือ) อาจท าใหก้ารเชื่อมต่อหลุดได้โดย

ธรรมชาติ  ดงันัน้ IIA จึงขอแนะน าเป็นอย่างยิ่งใหท้่านใชค้อมพิวเตอรส์่วนตวั (ไม่ใช่เครื่องที่ออกใหโ้ดยนายจา้ง) และใชก้ารเชื่อมต่ออีเทอรเ์น็ต (ระบบ

เครือข่ายเฉพาะที่)แบบมีสาย 

 

ข้อควรระวัง:ถ้า Pearson VUEลงความเห็นว่าความล้มเหลวในช่วงการสอบหน่ึง เป็นผลมาจากการเชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตหรือเคร่ืองมือ 

ท่ีใช้ในการสอบของท่าน ท่านจะถูกริบค่าธรรมเนียมสอบ และท่านจะต้องลงทะเบียนค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้องโดยเป็นไปตามนโยบาย 

การสอบใหม่ของ IIA(The IIA’s Retake Policy) 

 

 

 

 

 

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

 

เพื่อนัดเวลาสอบแบบที่มีผู้คุมออนไลน(์online proctored exam) โดยผ่านระบบ CCMS เพียงแค่เลือก “At my home or office” บนหนา้ “Select 

Exam Delivery Option”  ท่านสามารถก าหนดเวลาสอบได้ 24 ชั่วโมงต่อวนั ทุกๆ 15 นาที (ตวัอย่างเช่น 11:30 11:45 12:00 12:15 เป็นตน้) ท่านอาจ

ก าหนดเวลาสอบและสอบเลยในวนัเดียวกนัก็ไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการ  ขณะที่ท  าการก าหนดเวลาสอบแบบที่มีผูค้มุสอบออนไลน ์ท่านตอ้ง

อ่านและและตกลงยินยอมในนโยบายการรบัเขา้ทดสอบแบบออนไลน ์(admission policy for online testing) 

 

การไม่มาปรากฏตัวเข้าสอบ 

 

เม่ือเวลานัดสอบไดร้บัการยืนยนัแลว้ ท่านน่าจะพรอ้มแลว้ส าหรบัการเขา้สอบภายในสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม ณ เวลาที่ก าหนดนัดไว ้ (ขอ้ก าหนด

เฉพาะเกี่ยวกับสภาพแวดลอ้มไดมี้ระบไุวด้า้นล่างแลว้) ท่านตอ้งไม่เขา้สอบสาย เพ่ือเป็นการเผื่อเวลาส าหรบัขัน้ตอนการลงทะเบียนเขา้ โปรดท าตวัให้

พรอ้มเม่ือหนา้ต่างเช็คอิน (check-in window) เปิด (30 นาทีก่อนเวลาเริ่มสอบ) เป็นสิ่งส าคญัที่ตอ้งยืนยนั วนัที่ เวลา และเขตเวลา (time zone) ในการ

นัดของท่าน  เนื่องจากการสอบแบบออนไลน์นี ้ เปิดให้สอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากท่านไม่มาปรากฏตัวเข้าสอบตามเวลา จะมีการใส่สถานะ  

“No-Show” ในบนัทึกขอ้มลูของท่านและท่านจะถกูริบเงินค่าธรรมเนียมสอบ  หากมีการระบสุถานะ “No-Show” ท่านจะตอ้งลงทะเบียนสอบและจ่ายเงิน

ใหเ้สรจ็สิน้เพ่ือที่จะก าหนดเวลานดัหมายสอบอีกครัง้หนึ่ง 

 

ก่อนเริ่มลงมือสอบ 
 

ท่านสามารถเร่ิมลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ(check-in)ไดภ้ายใน 30 นาทีก่อนเวลานดัหมาย เพ่ือใหมี้เวลาส าหรบัขัน้ตอนการลงทะเบียนเขา้สอบโปรด

ท าตวัใหพ้รอ้มเม่ือหนา้ต่าง check-in เปิด มีวิธีเขา้สู่การสอบออนไลนโ์ดยมีผูค้มุสอบทางไกลอยู่สองวิธี คือ: 

• เลือกลิง้ค ์“Check-in” ที่อยู่บนอีเมลย์ืนยนัเวลานดัจากPearsonVUEหรือ 

• เลือก “Access PearsonVUE” จากบญัชี CCMS ของท่าน และเลือกลิง้คก์ารสอบ  

 

หากปุ่ ม “Begin exam” ไม่ปรากฏใหเ้ห็น ท่านอาจมาเรว็เกินไป หรือมาสายเกินไปส าหรบัการสอบ  โปรดตรวจสอบรายละเอียดของการนดัใหด้ี เพ่ือที่จะ

แน่ใจไดว้่า ท่านไดใ้ชค้วามพยายามที่จะเริ่มการสอบตามที่ก าหนดเวลาไวแ้ลว้ในเวลาที่เหมาะสม 

 

ท่านจะตอ้งสื่อสารกับผูคุ้มสอบเป็นภาษาองักฤษหรือญ่ีปุ่ น  ในระหว่างกระบวนการ check-in ท่านจะไดร้บัการขอรอ้งใหถ้่ายภาพ หรือวีดีโอบริเวณที่

ท่านจะท าการสอบ ซึ่งผูคุ้มสอบจะตรวจตราสถานที่ก่อนเริ่มการสอบ โปรดแน่ใจว่าท่านอยู่ในหอ้งที่มีแสงสว่างเพียงพอส าหรบัผูคุ้มสอบที่จะสามารถ

มองเห็นท่านและพืน้ที่ใชส้อบของท่าน หลีกเลี่ยงสถานที่สอบที่มีแสงส่องสว่างมาจากดา้นหลงัของท่าน (เช่น หนา้ต่าง หรือโคมไฟที่ส่องสว่าง) ขอแนะน า

ใหใ้ชแ้สงไฟประดิษฐ์(artificial light source) เนื่องจากแสงจากธรรมชาติอาจเปลี่ยนแปลงไปไดต้ลอดช่วงการสอบที่ท่านนดั 
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ท่านจะตอ้งมีพืน้ที่สอบที่เงียบสงบโดยปราศจากเสียง หรือการรบกวน นอกจากนี ้ยงัมีขอ้ก าหนดในการสอบประเภทมีผูค้มุสอบออนไลนอี์กดงันี ้

 

• ท่านจะตอ้งท าการทดสอบระบบตามขัน้ตอนที ่PearsonVUEไดก้ าหนดไวใ้หเ้สรจ็สิน้ก่อนทีท่่านจะเริม่การสอบ 

o IIA และPearsonVUEจะเป็นผูเ้ฝา้ดกูารปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในเรื่องการทดสอบระบบ หากท่านไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด

นีไ้ด ้ท่านจะถกูริบค่าธรรมเนียมสอบ และจะตอ้งลงทะเบียนสอบใหม่ 

• โต๊ะท างานของท่านตอ้งสะอาด และตอ้งไม่อยู่ในระยะที่จะเอือ้มไปหยิบหนังสือ แผ่นจดบนัทึก  sticky notes (หรือ Post it) กระดาษ ปากกา 

ดินสอ หรือเครื่องมือ/วตัถทุี่ใชข้ีดเขียนอ่ืนใด 

• จอและเครื่องคอมพิวเตอรอ่ื์นจะตอ้งถอดปลั๊กและปิดเครื่อง  อุปกรณแ์ละเครื่องมืออจัฉริยะอ่ืนจะตอ้งเอาออกไปใหพ้น้จากบริเวณนัน้และ  

ปิดเครื่อง 

• สิ่งของที่อยู่บนก าแพงที่มีการขีดเขียน เช่น ไวทบ์อรด์ จะตอ้งถกูตรวจสอบโดยละเอียด  

• ตอ้งถอดนาฬิกาขอ้มือออกและน าไปวางที่อ่ืนที่ไม่สามารถเอือ้มถึงหรือมองดไูด ้ในระหว่างการสอบ  

• ในระหว่างการสอบ น า้ดื่มในแกว้ใสไดร้บัอนญุาตใหมี้ได ้อย่างไรก็ตาม ไม่อนญุาตใหร้บัประทานอาหาร สบูบหุรี่ หรือ เคีย้วหมากฝรั่ง 

 

หากบริเวณสอบของท่านไม่ผ่านการตรวจ ท่านจะไม่ไดร้บัอนญุาตใหด้ าเนินการสอบต่อไป  

 

ข้อควรระวัง:ถ้าท่านไม่สามารถเร่ิมการสอบตามเวลาท่ีนัดหมาย หรือสภาพแวดล้อมของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดในคู่มือนี้  

การลงทะเบียนของท่านจะเป็นโมฆะ และจะขึน้สถานะ “No-Show” ในบันทึกข้อมูลของท่าน และท่านจะถูกริบค่าลงทะเบียนสอบ 

 

การท าข้อสอบ 

 
ไม่อนุญาตให้มีช่วงหยุดพักในระหว่างการสอบ นอกจากนีแ้ลว้ ยงัมีขอ้ก าหนดในการประพฤติตนของผูส้มคัรสอบที่ใชใ้นการสอบแบบที่มีผูคุ้มสอบ

ออนไลน ์ดงันี:้ 

 

• ท่านจะตอ้งท าการทดสอบระบบตามขัน้ตอนที ่PearsonVUEไดก้ าหนดไวใ้หเ้สรจ็สิน้ก่อนทีท่่านจะเริม่การสอบ 

o IIA และPearsonVUEจะเป็นผูเ้ฝา้ดกูารทดสอบระบบ หากท่านไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดนีไ้ด ้ ทา่นจะถกูรบิค่าธรรมเนียม

สอบ และจะตอ้งลงทะเบียนสอบใหม ่

• ท่านตอ้งอยู่ในมมุที่เว็บแคมและผูค้มุสอบสามารถมองเห็นไดแ้บบเต็มที่ตลอดเวลา  

• ท่านไม่สามารถลกุไปพน้จากหนา้กลอ้งเว็บแคมได ้หลงัจากที่การสอบของทา่นเร่ิมตน้แลว้  

• ท่านไม่สามารถอ่านออกเสียงขอ้สอบได ้

• ท่านไม่ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชว้สัดเุฉพาะส าหรบัการสอบหรือกระดาษทดเลข ไวทบ์อรด์ที่ลบได ้หรือสิ่งของที่ใชเ้ขียน (เช่น ปากกา มารค์เกอร ์หรือ

ดินสอ) 

• ท่านไม่สามารถใชส้ิ่งของเหล่านีไ้ด:้ โทรศพัทมื์อถือ หฟัูงหรือชดุหฟัูง (แบบมีสายหรือบลทูธู) คอมพิวเตอรมื์อถือ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

อ่ืนๆ เพจเจอร ์นาฬิกาขอ้มือ กระเป๋าเงิน กระเป๋าสตางค ์หมวก (หรือสิ่งปกปิดศีรษะอย่างหนึ่งอย่างใด) ถงุ เสือ้คลมุ หนงัสือ สมดุบนัทึก หรือ

วสัดอ่ืุนใดที่ไม่ไดร้บัการอนญุาตเป็นพิเศษ   
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• หา้มบคุคลที่สามเขา้มาในหอ้งในระหวา่งที่ท่านท าการสอบ 

 

ในฐานะที่เป็นผูส้มคัรสอบ ทา่นมีความรบัผิดชอบสงูสดุในการท าใหม้ั่นใจไดว้่า ท่านจะประพฤติตนตามความประพฤติที่คาดหวงั และสถานที่ใชใ้นการ

สอบของท่านเป็นไปตามขอ้ก าหนดทัง้หมด 

 

ข้อควรระวัง:หากท่านได้กระท าการมิชอบอย่างหน่ึงอย่างใด การทดสอบของท่านจะถูกยกเลิก การสอบท่ีสิ้นสุดลงโดยผู้คุมสอบ 

อันเน่ืองมาจากการกระท ามิชอบจะถือว่าเป็นการท าโทษ และจะไม่ได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมสอบ 

 

การรับผลคะแนนสอบ 

ท่านจะได้รับรายงานค่าคะแนนของท่าน 24ชั่วโมงหลังจากเสร็จสิน้การสอบ โดยการเลือก “Access PearsonVUE” บนหนา้โฮมเพจ  CCMS  

ของท่าน แลว้จึงเลือก “View Score Report” ถา้ท่านสอบไม่ผ่าน รายงานค่าคะแนนของท่านจะมีค่าคะแนนที่เป็นตวัเลขและรายการโดเมนหวัขอ้ที่ท่าน

จะตอ้งปรบัปรุง ท่านจะไดร้บัแจง้ผลการสอบโดยทางอีเมลดว้ย 

 

ข้อควรค านึงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการสอบ 

 

มีหลายวิธีที่ท าใหก้ารสอบโดยมีผูคุ้มสอบทางออนไลนมี์ความปลอดภัยเพื่อที่จะรกัษาไวซ้ึ่งความถูกตอ้งสมบูรณข์องการสอบ Pearson VUEไดใ้ช้

เบราวเ์ซอรท์ี่ปลอดภยัที่จ  ากดัความสามารถในการเปิดและใชห้นา้ต่างหลายหนา้ต่างหรือโปรแกรมหลายโปรแกรมในระหว่างการสอบ ท่านตอ้งส่งรูปถ่าย

และ/หรือวีดิโอของสภาพแวดลอ้มในการสอบในแบบเรียลไทม ์นอกจากนี ้ผูคุ้มสอบของ Pearson VUEไดร้บัการฝึกอบรมใหจ้ับตาดูและตรวจจับ

พฤติกรรมที่อาจจะเป็นการฝ่าฝืนนโยบายผู้รับการทดสอบ  (test taker policies)  หากดูเหมือนท่านละเมิดนโยบายผู้รับการทดสอบข้อใดก็ตาม  

ผูคุ้มสอบอาจจะยตุิการสอบของท่านเม่ือใดก็ได ้ การยุติการสอบโดยผูคุ้มสอบอนัเนื่องมาจากการฝ่าฝืน จะถือว่าเป็นการลงโทษและจะไม่มีการคืนเงิน

ค่าสอบให ้ เพ่ืออ่านรายละเอียดในนโยบายและขัน้ตอนการสอบโดยมีผูค้มุสอบออนไลน ์โปรดเขา้ไปที่Pearson VUE's OnVUE website 

 

ท่านไดร้บัการคาดหวังว่าจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่มีจรรยาบรรณสูงสุดในขณะท าการสอบ ไม่ว่าท่านจะสอบที่ใดหรือใชว้ิธีการสอบแบบ มีผู้คุม

ออนไลนก์็ตาม โปรดดูภาคผนวก Aของคู่มือฉบบันี ้ส  าหรบัรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ การกระท ามิชอบ และผลสืบเนื่องที่

ตามมา  

 

หากท่านมี ค าถาม ค าแนะน า หรือขอ้กงัวล เกี่ยวกบัความปลอดภยัในการสอบ ติดต่อหนว่ยงานIIA Exam Securityไดท้ี่examsecurity@theiia.orgเพ่ือให้

ขอ้มลูอย่างเป็นความลบัได ้

https://home.pearsonvue.com/abim/onvue
mailto:examsecurity@theiia.org
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ภาคผนวก E 
ข้อก าหนดของการสมัครเข้าร่วมโครงการ  
 
ข้อก าหนดส าหรับโครงการผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน® 

(Internal Audit Practitioner® Eligibility Requirements) 
 

ผู้สมัครโครงการผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในยอมรบัเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติใหไ้ด้ครบตามขอ้ก าหนดของโครงการ  

การรักษาความลับของข้อสอบ และการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณของ IIA(The IIA’sCode of Ethics)พรอ้มทั้งเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่ก าหนดโดย

คณะกรรมการวฒิุบตัรวิชาชีพของIIA(IIA's Professional Certifications Board --PCB) 

 

ขอ้ก าหนดการเขา้รว่มโครงการผูป้ฏิบตัิงานตรวจสอบภายในมีดงันี:้ (1)บตัรประชาชนซึ่งออกโดยทางราชการที่ใชก้ารได้และ(2)บุคคลอา้งอิง  ก่อนที่ใบ

สมคัรจะไดร้บัการอนมุตัิ พนกังานหน่วยวฒิุบตัรของ IIAจะตอ้งไดร้บัเอกสารทัง้หมด(บคุคลอา้งอิง และบตัรประชาชน)และเป็นผูอ้นมุตัิแลว้เท่านัน้  

 

โครงการผูป้ฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีอายุโครงการสองปี ผู ้สมัครที่ไดร้บัอนุมัติให้เขา้ร่วมโครงการนีจ้ะต้องสอบใหผ้่านภายในสองปีนับจาก
ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ  

 

ENTRY REQUIREMENTS EXIT REQUIREMENT 

Valid Government-

issued ID 
Character Reference Internal Audit Practitioner Exam 

X X X 

หลงัจากสอบผ่านแลว้ ผูส้มคัรจะไดว้ฒิุบตัรผูป้ฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน(Internal Audit Practitioner designation) ซึ่งมีอายใุชง้านสามปี วฒิุบตัรนีไ้ม่
สามารถขยายออกไปใหเ้กินกว่าสามปีได ้ไม่มีขอ้ก าหนดที่ตอ้งแสวงหาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง  (ที่ตอ้งเก็บ CPE) ส าหรบัวุฒิบตัรนีแ้ต่อย่างใด  บุคคลที่มี
วฒิุบตัรนีแ้ละยงัใชง้านไดอ้ยู่ สามารถเลือกที่จะไปมีรายชื่อผูถ้ือวฒิุบตัรอยู่ในทะเบียนวฒิุบตัรของ IIA(The IIA Certification Registry)ได ้

ผูส้มคัรที่ยงัมีวฒิุบตัรนีใ้ชง้านไดอ้ยู่สามารถสมคัรเขา้รว่มโครงการ CIA ไดโ้ดยไม่มีขอ้ก าหนดทางการศกึษา ถา้วฒิุบตัรของผูส้มคัรใชง้านไม่ไดอี้กต่อไป
แลว้ (ซึ่งก็คือ พน้เกินกว่าสามปีแลว้) ผูส้มคัรตอ้งมีคณุสมบตัิเกี่ยวกบัวฒิุการศกึษาและ/หรือประสบการณต์ามที่ก าหนดเพ่ือที่จะสมคัรสอบโครงการ CIA 
ได ้โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่CIA Eligibility Requirements webpage 

ดขูอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัโครงการผูป้ฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Practitioner program) นีไ้ดท้ี่The IIA’s website.  

https://global.theiia.org/certification/Pages/The-IIA-Certification-Registry.aspx
https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Internal-Audit-Practitioner.aspx
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ข้อก าหนดเกี่ยวกับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการรับรอง® 

(Certified Internal Auditor®--CIA®) 
 

ผู้สมัครโครงการ CIA ยอมรบัเงื่อนไขของโครงการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติให้ได้ครบตามข้อก าหนดของโครงการ การรกัษาความลับของการสอบ  

การยึดถือประมวลจรรยาบรรณของ IIA(The IIA’s Code of Ethics)และการแสวงหาและรายงานชั่วโมงการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Professional 

Education --CPE)พรอ้มทัง้เงื่อนไขอ่ืนๆ ที่ประกาศโดยคณะกรรมการวฒิุบตัรวิชาชีพของ IIA (The IIA's Professional Certification Board --PCB) 

ผูส้มคัรสอบ CIA จะตอ้งปฏิบตัิไดค้รบตามขอ้ก าหนดการเขา้โครงการและขอ้ก าหนดเพ่ือรบัวฒิุบตัรต่อไปนี ้เพ่ือรบัวฒิุบตัร CIA (ประสบการณท์ี่ก าหนด
ขึน้อยู่กบัระดบัการศกึษาของผูส้มคัรตามที่ไดร้ะบไุวใ้นตารางขา้งล่างนี)้ 

 

ข้อก าหนดการเข้าโครงการ ข้อก าหนดเพ่ือรับวุฒบิัตร 

การศึกษา** 

บัตรประชาชน

ซ่ึงออกโดย

ทางราชการที่

ใช้การได้ 

บุคคล

อ้างอิง 

สอบ CIA

ส่วนที่1, 2,

และ3 

ประสบการณ ์

ปริญญาโท* X X X ประสบการณง์านตรวจสอบภายใน1 ปี* 

ปริญญาตร*ี X X X ประสบการณง์านตรวจสอบภายใน2 ปี* 

วุฒิบัตรInternal Audit Practitionerที่ยัง

ปฏิบัติงานอยู่ 
X X X ประสบการณง์านตรวจสอบภายใน 5 ปี* 

*หรือเทียบเท่า 

**ผูส้มคัรที่ไม่มีวุฒิการศึกษาในระดบัอดุมศึกษา หรือมีวุฒิบตัรผูป้ฏิบตัิงานตรวจสอบภายในที่ยงัใชง้านได ้อาจไดร้บัการอนมุตัิใหเ้ขา้โครงการ  CIA ได ้ถา้หากมีประสบการณ์งาน

ตรวจสอบภายในมาเป็นเวลาหา้ปี 

 

ก่อนที่ใบสมัครจะอนุมัติได ้พนักงานแผนกวุฒิบตัรของ IIA จะตอ้งไดร้บัเอกสารตามที่ก าหนดทุก

รายการ (หลกัฐานการศกึษา บุคคลอา้งอิง และเอกสารแสดงตวัตน) และท าการอนมุตัิ ทนัทีที่ไดร้บั

การอนุมตัิใหเ้ขา้โครงการได ้ผูส้มคัรจะมีเวลาท าตามขอ้ก าหนดเพื่อรบัวุฒิบตัรใหส้  าเรจ็ภายในเป็น

เวลาสามปี นบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัอนมุตัิใหเ้ขา้โครงการ   

ผูส้มคัรที่จบระดบัการศึกษาขัน้อุดมศึกษา หรือเป็นผูถ้ือวุฒิบตัรผูป้ฏิบตัิงานตรวจสอบภายในที่ยงั
ปฏิบัติงานอยู่ อาจสมัครเขา้โครงการวุฒิบัตรนีแ้ละเขา้สอบก่อนที่จะมีประสบการณ์ครบตามที่
ก าหนดก็ได้  อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครจะยังไม่ได้รับการรับรองจนกว่าจะท าต ามข้อก าหนดด้าน
ประสบการณไ์ดภ้ายในระยะเวลาสามปีตามสิทธิในโครงการ   

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัโครงการ CIA สามารถเขา้ไปดไูดท้ี่เว็บไซดT์he IIA’s website. 

 

 

  

ประสบการณเ์ทยีบเท่า 

ประสบการณใ์นงานต่อไปนีถ้ือวา่เทียบเท่า
ไดก้บัประสบการณง์านตรวจสอบภายใน: 

• งานประกนัคณุภาพ  
• บริหารความเสี่ยง 
• ผูท้ี่อยู่ในสายงานการตรวจสอบ/

การประเมิน 

• งานก ากบัการปฏบิตัิตามกฎ 

• ผูส้อบบญัชี  
• หน่วยงานควบคมุภายใน 

 

https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/CPE-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/CPE-Requirements.aspx
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx
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ข้อก าหนดส าหรับวุฒิบัตรการให้ความเช่ือมั่นในการบริหารความ

เส่ียง®(Certification in Risk Management Assurance®--CRMA®) 
 

ผู้สมัครโครงการ CRMA ยอมรบัเงื่อนไขของโครงการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิใหไ้ดค้รบตามขอ้ก าหนดโครงการ การรกัษาความลบัของการสอบ ยึดถือ

ประมวลจรรยาบรรณของ IIA(The IIA’s Code of Ethics)และการแสวงหาและรายงานชั่ วโมงการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Professional 

Education--CPE)พรอ้มทัง้เง่ือนไขอ่ืนๆที่ประกาศโดยคณะกรรมการวฒิุบตัรวิชาชีพของ IIA (The IIA's Professional Certification Board--PCB) 

 

ผูส้มคัรจะตอ้งปฏิบตัิไดค้รบตามขอ้ก าหนดเขา้โครงการและขอ้ก าหนดเพื่อรบัวฒิุบตัรCRMA ดงัต่อไปนี ้

ข้อก าหนดการเข้าโครงการ ข้อก าหนดเพ่ือรับวุฒบิัตร 

วุฒิบัตร 

บัตรประชาชนซ่ึง

ออกโดยทาง

ราชการทีใ่ช้การได้ 

บุคคลอ้างอิง สอบ CRMA ประสบการณ ์

วุฒิบัตร CIAทีย่ังใช้งานอยู่ X X X 
ประสบการณง์านตรวจสอบภายในและ/หรือ

งานบริหารความเส่ียง 5 ปี* 

*หรือเทยีบเท่า 

 

ก่อนที่ผูส้มัครจะไดร้บัการอนุมัติใหเ้ขา้ร่วมโครงการ CRMA  ผูส้มัครจะตอ้งท าตามขอ้ก าหนด 
ใหค้รบและพนักงานแผนกวฒิุบตัรของ IIA จะตอ้งไดร้บัเอกสารตามที่ก าหนดทุกรายการ (บุคคล
อา้งอิง และเอกสารแสดงตวัตน) และท าการอนมุตัิ 

 

ระยะเวลาสิทธิในโครงการCRMAก็คือสองปี  ผูส้มคัรมีเวลาสองปี (นับตัง้แต่วนัที่ไดร้บัการอนมุตัิ

ใหเ้ขา้ร่วมโครงการ) ในอันที่จะท าใหส้  าเร็จตามขอ้ก าหนดเพื่อรบัวุฒิบตัร (ซึ่งก็คือ สอบCRMA

ผ่าน  และมีประสบการณก์ารท างานตามที่ก าหนด) 

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัโครงการ CRMA สามารถเขา้ไปดไูดท้ี่เวบ็ไซด ์The IIA’s website 

 

 

 
  

ประสบการณเ์ทยีบเท่า 

ประสบการณใ์นงานต่อไปนีถ้ือวา่เทียบเท่าได้
กบัประสบการณง์านตรวจสอบภายใน: 

• งานประกนัคณุภาพ  
• บริหารความเสี่ยง 
• ผูท้ี่อยู่ในสายงานการตรวจสอบ/การ

ประเมิน 

• งานก ากบัการปฏบิตัิตามกฎ 

• ผูส้อบบญัชี 
• หน่วยงานควบคมุภายใน 

 

https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx
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ข้อก าหนดส าหรับวุฒิบัตรผู้น าด้านการตรวจสอบภายใน® 

(QUALIFICATION IN INTERNAL AUDIT LEADERSHIP® -- QIAL®) 
(ตัง้แต่วนัที่ 31 ธันวาคม 2021 เป็นตน้ไป จะไม่มีการเปิดรบัสมคัรอีกต่อไป) 

 

ผู้สมัครเข้าโครงการQIALยอมรับเงื่อนไขของโครงการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติใหไ้ด้ครบตามขอ้ก าหนดโครงการการรักษาความลับของการสอบ  

การยึดถือประมวลจรรยาบรรณของ IIA(The IIA’s Code of Ethics)และการแสวงหาและรายงานชั่วโมงการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Professional 

Education--CPE)พรอ้มทัง้เง่ือนไขอ่ืนๆที่ประกาศโดยคณะกรรมการวฒิุบตัรวิชาชีพของ IIA (The IIA's Professional Certification Board--PCB)  

มีหลายหนทางที่ผูส้มคัรจะรบัวุฒิบตัร QIALได ้ ขึน้อยู่กับวุฒิบตัรที่ใชง้านอยู่และระดบัประสบการณ์ ตารางขา้งล่างนี ้แสดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดการเขา้

โครงการและขอ้ก าหนดเพ่ือรบัวฒิุบตัรส าหรบัหนทางเหล่านี ้

ค าบรรยายของผู้สมัคร  ข้อก าหนดการเข้าโครงการ ข้อก าหนดเพ่ือรับวุฒบิัตร 

 

CIA  

ทีย่ังคง

ใชง้าน 

ประสบการณ ์

ผู้บริหารงาน

ตรวจสอบ 

เอกสาร

แสดงตัวตน

ท่ีใช้การ

ได้(Valid ID) 

บุคคล

อ้างอิง 

ประสบการณ์

โดยรวม 

กรณีศึกษา

(CS) 
PPE** 

การน าเสนอ

ผลงานและ

การสัมภาษณ ์

ผู้ทีป่รารถนา

จะเป็นผู้น า 
ต้องมี ไม่ต้องมี X X 

ตรวจสอบภายใน 

5 ปี* 

ต้องมี ไม่ต้องมี ต้องมี 

ผู้น าใหม่ 

ต้องมี น้อยกว่า 3 ปี X X 
บริหารงานท่ัวไป 

10 ปี 

ไมต่้องมี น้อยกว่า 3 ปี X X 
บริหารงานท่ัวไป 

15ปี 

ผู้น าทีมี่

ประสบการณ ์

ต้องมี 

3 ปีหรือ

มากกว่าน้ัน

(เม่ือเร็วๆนี)้ 

X X 
บริหารงานท่ัวไป 

10 ปี 

ไมต่้องมี ต้องมี ต้องมี 

ไมต่้องมี 

3 ปีหรือ

มากกว่าน้ัน

(เม่ือเร็วๆนี)้ 

X X 
บริหารงานท่ัวไป 

15ปี 

*หรือเทยีบเท่า 

**รายละเอียดประสบการณใ์นทางวิชาชีพ(Portfolio of Professional Experienceหรือ PPE) 
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ก่อนที่ผูส้มัครจะไดร้บัการอนุมัติใหเ้ขา้ร่วมโครงการ QIAL  ผูส้มัครจะตอ้งท าตามขอ้ก าหนด 
ใหค้รบและพนักงานแผนกวุฒิบตัรของ IIA จะตอ้งไดร้บัเอกสารตามที่ก าหนดทุกรายการและ 
ท าการอนุมตัิ ผูส้มคัรจะตอ้งมีประสบการณง์านตรวจสอบภายในอย่างนอ้ยหา้ปี หรือเทียบเท่า
จึงจะสมคัรได ้

ระยะเวลาตามโครงการ QIALก็คือเจ็ดปี ผูส้มัครมีเวลาเจ็ดปี (นับตั้งแต่ไดร้บัอนุมัติใหเ้ขา้ร่วม
โครงการ) ในการท าใหส้  าเรจ็ตามขอ้ก าหนดเพ่ือรบัวฒิุบตัร 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัโครงการ QIAL สามารถเขา้ไปดไูดท้ี่เวบ็ไซด ์The IIA’s website 

 

 

ประสบการณเ์ทยีบเท่า 

ประสบการณใ์นงานต่อไปนีถ้ือวา่เทียบเท่า
ไดก้บัประสบการณง์านตรวจสอบภายใน: 

• งานประกนัคณุภาพ  
• บริหารความเสี่ยง 
• ผูท้ี่อยู่ในสายงานการตรวจสอบ/ 

การประเมิน 

• งานก ากบัการปฏบิตัิตามกฎ 

• ผูส้อบบญัชี  
• หน่วยงานควบคมุภายใน 

 

https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx
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สมาคมผูต้รวจสอบภายใน (IIA) เป็นสมาคมวิชาชีพการตรวจสอบภายในระดบัสากล ส านักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ที่  

เลคแมรี่ (Lake Mary) มลรฐัฟลอริดา สหรฐัอเมริกา มีสมาชิกมากกว่า 200,000 คน IIA เป็นหน่วยงานที่เป็นกระบอกเสียง

ใหก้ับผูป้ระกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในทั่วโลกซึ่งมีอ านาจเป็นที่ยอมรบั เป็นผูน้  าที่ไดร้บัการยอมรบั เป็นหัวหนา้ในการ

ส่งเสริมวิชาชีพนีแ้ละเป็นผูใ้หค้วามรูห้ลกั  ส าหรบัขอ้มลูเพ่ิมเติมโปรดเยี่ยมชม www.globaliia.org 

 

มีผูไ้ดร้บัวฒิุบตัรของ IIA มากกว่า 200,000 คนทั่วโลก  นอกจากโครงการวฒิุบตัรสากลแลว้ สมาชิกยงัไดร้บัประโยชนต์่างๆ 

เช่น การเขา้รว่มเครือข่ายวิชาชีพในทอ้งถิ่น ในประเทศ และเครือข่ายวิชาชีพระดบัสากล การอบรมระดบัโลก มาตรฐานและ

แนวปฏบิตัิต่างๆ งานวิจยั การพฒันาผูบ้ริหาร โอกาสในทางอาชีพ และแหล่งใหบ้ริการ เช่น บริษัท IIA Quality Services, 

LLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Headquarters 

1035 Greenwood Blvd., Suite 401 

Lake Mary, Florida 32746 USA 

T  +1-407-937-1111 

E  CustomerRelations@theiia.org 

W  www.globaliia.org/certification 
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