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ขอแสดงความยินดี ในการเดินทางสู่การมีวุฒิบัตรที่ออกโดยสมาคมผู้ตรวจสอบ ขั้นตอนไปสู่วุฒิบัตร
ภายใน (IIA) อันเป็ นวิธีการหนึ่งที่จบั ต้ องได้ ในการแสดงออกซึง่ ความรู้ ทักษะ ในทาง ขัน้ ตอนที่ 1 - สมัคร
ขัน้ ตอนที่ 2 - ทดสอบ
วิชาชีพทีท่ ่านมีในตลอดอาชีพการทางานตรวจสอบภายในของท่าน
ขั้นตอนที่ 3 - สอบยัน
ขั้นตอนที่ 4 - รักษาสถานภาพ
คู่มือเล่มนีใ้ ห้ ข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิบตั รสาหรับผู้ตรวจสอบภายในที่ได้ รับการรับรองโดย
IIA (The IIA’s Certified Internal Auditor® --CIA®) และวุ ฒิ บั ต รการให้ ความ
เชื่อมัน่ ในการบริหารความเสี่ยง (Certification in Risk Management Assurance®
--CRMA®)
สาหรับ ข้ อ มูลเกี่ ย วกับ โครงการ ผู้น าด้ า นการตรวจสอบภายใน (Qualification in
Internal Audit Leadership® -- QIAL®) และโครงการผู้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Practitioner) นัน้ ให้ เข้ าไปดูได้ ที่เวบเพจ QIAL และ Internal Audit
Practitioner
โปรดอ่านคู่มือนี ้โดยละเอียด คู่มือจะพาท่านไปสู่กระบวนการเพื่อรับวุฒิบัตรตั ้งแต่
ต้ นจนจบ และให้ เคล็ดลับที่มีประโยชน์ในแต่ละขันตอนโดยตลอด
้
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บทนา
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (IIA) ได้ จดั ให้ มีวฒ
ุ ิบตั รสากลหลักหลายๆ วุฒิบตั รด้ วยกัน: ได้ แก่ วุฒิบตั รผู้ตรวจสอบภายในที่
ได้ รับการรับ รอง (CERTIFIED INTERNAL AUDITOR®--CIA®) วุฒิ บัตรการให้ ความเชื่อมั่นในการบริ หารความเสี่ย ง
(CERTIFICATION IN RISK MANAGEMENT ASSURANCE® -- CRMA®) และ ผู้ น าด้ านการตรวจสอบภายใน
(QUALIFICATION IN INTERNAL AUDIT LEADERSHIP® -- QIAL®) รวมทัง้ โครงการผู้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ (Internal
Audit Practitioner)

วุฒบิ ัตรผู้ตรวจสอบภายในที่ได้ รับการรั บรอง
(CERTIFIED INTERNAL AUDITOR®--CIA®)
CIA เป็ นวุฒิบตั รหลักสาหรับผู้ตรวจสอบภายในและเป็ นสมญานามที่ทาง IIA
ใคร่ แนะนาให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในทุกคนควรต้ องแสวงหาและได้ มาซึ่งวุฒิบตั รนี ้
วุฒิบตั ร CIA ไม่เพียงแต่แสดงถึงความน่าเชื่อถือในทางวิชาชีพ แต่ยงั ให้ ความ
ได้ เปรี ยบเหนือผู้อื่นทีป่ ฏิบตั ิงานในวิชาชีพนี ้อีกด้ วย
การสอบ CIA ที่ มี ส ามส่ ว นนั น้ จะครอบคลุ ม ถึ ง ความรู้ ทั ก ษ ะ และ
ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในในปั จจุบนั ที่ต้องแสดงออกให้ เห็นในอันที่
จะประสบความสาเร็จได้
สาหรั บ รายละเอี ย ดหัว ข้ อ ที่ มี ในการสอบ CIA สามส่ วนนัน้ ขอให้ ท่ า นไปดู
รายละเอียดได้ ในตัวหลักสูตรการสอบ ได้ มีการจัดสอบ CIA ในหลายๆ ภาษา
หากต้ องการทราบภาษาที่มีการจัดสอบ คลิกที่นี่

วุ ฒิ บั ตรการให้ ความเชื่ อมั่ น ใน การบ ริ ห ารความ เสี่ ยง
(CERTIFICATION IN RISK MANAGEMENT ASSURANCE®--CRMA®)
โครงการ CRMA ประกอบด้ วยการสอบสองส่วน: กล่าวคือส่วนที่ 1 ของการ
สอบ CIA และอี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ การสอบของ CRMA แยกมาต่ า งหาก ซึ่ ง
ครอบคลุมเรื่ องการกากับดูแล หลักของการให้ ความเชื่อมัน่ ในการบริหารความ
เสี่ยง และบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในในการให้ บริการให้ ความเชื่อมัน่ และ
ให้ คาปรึกษา
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นหัวข้ อที่ครอบคลุมในการสอบ CRMA นัน้
ขอให้ ท่านไปดูได้ ในตัวหลักสูตรการสอบ (exam syllabus) ปั จจุบันการสอบ
CRMA มีการจัดสอบแค่เฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านัน้
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ผู้นาด้ านการตรวจสอบภายใน
(QUALIFICATION IN INTERNAL AUDIT LEADERSHIP®--QIAL®)
โครงการ QIAL มุ่งเน้ นความสามารถในการเป็ นผู้นา ที่จาต้ องมีโดยเฉพาะใน
ตัว หัวหน้ าหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน (CAEs) หรื อ ผู้น าการตรวจสอบใน
บริ ษัทที่ให้ บริ การตรวจสอบภายใน ในประเด็นสาคัญหลักๆ ในการนาหน้ าที่
งานตรวจสอบ การมีอิ ทธิ พลต่ อกลยุท ธ์ และการด าเนิน งานขององค์ กร ให้
ความเห็นและข้ อมูลที่ลึกซึ ้ง ส่งเสริมนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง เป็ นหนึ่ง
ในด้ านจริ ยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม หากต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
โครงการผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ (Internal Audit Practitioner program)
เป็ นหนทางหนึง่ สาหรับผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่และผู้ที่เพิง่ ถูกหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานจะสามารถแสดงออกถึง ความ
ถนัดในขณะทีเ่ ริ่มก้ าวแรกของการทางานเป็ นผู้ตรวจสอบภายใน สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
กระบวนการสาหรับการสอบเพื่อรับวุฒิบตั ร ราคา และภาษี อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศซึง่ การบริหารจัดการสอบ
กระทาผ่านทางตัวแทนของ IIA ที่ได้ ทาข้ อตกลงกันไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้ าท่านอาศัยอยู่ในประเทศอัฟริ กาใต้ ท่านต้ องเป็ น
สมาชิกกับ IIA อัฟริ กาใต้ (IIA-South Africa) ท่านจึงจะสามารถเข้ าร่ วมในโครงการวุฒิบัตรสากลเหล่านีไ้ ด้ ในทานอง
เดียวกัน ถ้ าท่านอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร ท่านก็ ต้องเป็ นสมาชิกกับ IIA สหราชอาณาจักร/ไอร์ แลนด์ (IIA–United
Kingdom/Ireland) เพื่อร่ วมในโครงการวุฒิบตั รสากลเหล่านี ้ ผู้สมัครในประเทศที่มีรายนามดังต่อไปนี ต้ ้ องไปติดต่อผ่าน
เว็บไซต์ของสถาบัน IIA ในท้ องถิ่น หรื อติดต่อโดยตรงกับสถาบันที่เป็ นตัวแทนของ IIA ในประเทศนัน้ ๆ เพื่อขอข้ อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการในการสอบรับวุฒิบตั รในท้ องถิ่นนัน้
บราซิล

อินโดนีเซีย

เกาหลี

ไทย

สาธารณรัฐเช็ก

ญี่ปนุ่

สาหรับข้ อมูลเกี่ยวกับราคา คลิกที่นี่
ข้ อควรระวัง: ถ้ าท่านเชื่อว่า ราคาที่คิดกับท่านโดยผ่านทางระบบ การบริ หารจัดการผู้สมัครสอบเพื่อรับวุฒิบัตร
(Certification Candidate Management System -- CCMS) ไม่ถูกต้ องแล้ ว โปรดอย่ าส่งแบบฟอร์ มใบสมัคร ให้
ทาการบันทึกเคสผ่าน CCMS แทนและทางผู้ดลู ะบบจะติดต่อท่านกลับมา
เพื่อที่จะได้ รับส่วนลดจากการเป็ นสมาชิกในการสมัครสอบและค่าลงทะเบียน ท่านต้ องดาเนินการให้ มีสถานภาพเป็ น
สมาชิกให้ เสร็จสิ ้นก่อนส่งแบบฟอร์ มสมัครสอบ ท่านอาจตรวจสอบกับตัวแทน IIA ในท้ องถิ่นของท่าน (หรื อผู้ประสานงาน
ในกลุ่มงานตรวจสอบ หากผู้ว่าจ้ างงานท่านเป็ นสมาชิกแบบกลุ่มของ IIA) เพื่อสอบยันในเรื่ องสมาชิกภาพของท่าน
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สามขัน้ ตอนหลักในการผ่านการรับรอง คือ การสมัคร การเข้ าสอบและผ่านการสอบทุกส่วนทังหมด
้
และการตรวจสอบ
ประสบการณ์ CCMS ของ IIA จะแนะนาคุณตลอดการเดินทาง

ขัน้ ตอนที่ 1
สมัคร
ข้ อกาหนดในการสมัครสอบ CIA
เพื่อจะให้ ได้ รับวุฒิบตั ร ท่านต้ องปฏิบตั ิครบตามข้ อกาหนด ทังเพื
้ ่อสมัครเข้ าสอบ (Entry Requirement) และข้ อกาหนด
เพื่อรับวุฒิบตั ร (Exit Requirement) ได้ แก่ บรรลุตามข้ อกาหนดของการเข้ าสมัครสอบ รักษาความลับในข้ อสอบ และ ยึด
มัน่ ในประมวลจรรยาบรรณของ IIA
ENTRY REQUIREMENT
การศึกษา
ปริญญาโท
(หรือเทียบเท่า)
ปริญญาตรี
(หรือเทียบเท่า)
อนุปริญญา
(หรือเทียบเท่า)

EXIT REQUIREMENT

หมายเลขประจาตัวที่ออกโดยทางการ
X

บุคคลอ้ างอิง

สอบ 3 ส่ วน

ประสบการณ์

X

X

มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ อง 12 เดือน

X

X

X

มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ อง 24 เดือน

X

X

X

มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ อง 60 เดือน

ผูท้ ีจ่ บหลักสูตร A-level (หมายเหตุผแู้ ปล: A-Level หรื อชื่อเต็มว่า The General Certificate of Education Advanced Level Certificate –
GCE A Level เป็ นวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมปลาย (Year 12-13) ของระดับมัธยมในสหราชอาณาจักร) ด้วยเกรด C หรื อสูงกว่านัน้ ให้ถือ
ว่าเทียบเท่าอนุปริ ญญา
สาหรับข้อกาหนดในการเข้าสอบ CRMA ทีแ่ ตกต่างไป โปรดคลิ กทีน่ ี่

การขยายเวลาสิทธิ์ในการเข้ าร่ วมโครงการ
เมื่อได้ รับการอนุมัติให้ เข้ าร่วมในโครงการสอบเข้ ารับวุฒิบัตรตามที่ท่านได้ เลือกแล้ ว ท่านจะมีเวลาสามปี ที่จะทาให้ ได้
ตามข้ อกาหนดทัง้ หมด และทาให้ เสร็ จสิน้ ได้ นอกเสียจากว่า ท่านได้ ร้องขอให้ ขยายเวลา หากสิทธิ์ในการเข้ าสอบใน
โครงการของท่าน หมดอายุก่อนที่ท่านจะทาการสอบที่จาเป็ นได้ เสร็ จสิ ้น ท่านอาจจะต้ องยื่นขอสมัครสอบใหม่ และท่าน
จะต้ องสอบในส่วนที่ท่านสอบได้ ไปแล้ วก่อนหน้ านันใหม่
้
ในหน้ าต่างสิทธิ์เดิมของท่าน
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การขยายเวลาอันเนื่องมาจากเหตุจาเป็ น
การขยายเวลาให้ ทดสอบในหน้ าต่างที่มีสิทธิ์นนั ้ จะอนุญาตให้ กระทาได้ เพียงครั ้งเดียว ซึ่งจะอนุญาตให้ แก่ผ้ ูสมัครที่
อาจจะมีเหตุผลพอบรรเทา (ตัวอย่างเช่น ความเจ็บป่ วย การคลอดบุตรและหลังคลอด มีคนตายในครอบครัว เหตุการณ์
ความไม่สงบ ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ หรื อ การเข้ ารับราชการทหาร) ในกรณีนี ้ ท่านควรยื่นเรื่ องผ่านทางระบบ CCMS โดย
ให้ รายละเอียดของสถานการณ์ ที่อ้างมาเป็ นเหตุผลเพื่อขอขยายเวลา คาขอขยายเวลาจะได้ รับการทบทวน แล้ วท่านจะ
ได้ รับคาสัง่ ว่าจะต้ องดาเนินการอย่างไรต่อไป คาขอทุกคาขอ ต้ องมีเอกสารสนับสนุน

การขยายเวลาอันไม่ ใช่ เนื่องมาจากเหตุจาเป็ น
หากท่ านต้ องการขอขยายเวลาด้ วยเหตุผลอื่นอันมิใช่เนื่องมาจากเหตุจาเป็ น ท่านอาจจะได้ รับอนุมตั ิให้ ขยายเวลาออกไป
หนึ่งครัง้ เป็ นเวลาหนึ่งปี หลังจากที่ได้ ยื่นเรื่ องขอขยายเวลาโดยผ่านระบบ CCMS และจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นขอ
แล้ ว ระยะเวลา 12 เดือนที่ยืดให้ นนั ้ จะเริ่มนับตั ้งแต่วนั ที่ที่โครงการเดิมเริ่มหมดอายุ

การสร้ างข้ อมูลส่ วนตัวในระบบ การบริหารจัดการผู้สมัครสอบเพื่อรับวุฒบิ ัตร
(CCMS)
ผู้สมัครสอบเพื่อรับวุฒิบัตรทุกคน ต้ องมีหรื อสร้ างข้ อมูลส่วนตัวในระบบ CCMS ซึง่ ไม่คิดค่าใช้ จ่ายในการนี ้ หากท่านมี
ข้ อมูลส่วนตัวในระบบ CCMS อยู่แล้ ว ท่านอาจจะข้ ามขัน้ ตอนนีไ้ ปก็ได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะตั ้งแต่ ท่านได้ สร้ าง
ข้ อมูลของท่านไว้ ในระบบแล้ ว ท่านควรจะต้ องมาทาการสอบทานข้ อมูลของท่านให้ เป็ นปั จจุบนั
คลิกที่นี่ เพื่อเข้ าสู่ระบบ CCMS และสร้ างข้ อมูลส่วนตัวของท่าน หากท่านประสบปั ญหาประการใด โปรดติดต่อหน่วยงาน
ลูกค้ าสัมพันธ์ของ IIA ได้ ที่ CustomerRelations@theiia.org หรื อ โทรศัพท์ +1-407-937-1111

ทางเลือกในการชาระเงิน
การชาระเงินอาจชาระด้ วยบัตรเครดิต (ซึง่ แนะนาให้ ใช้ เพื่อบริการอันรวดเร็ว) การโอนเงินโดยอัตโนมัติ (ACH) หรื อ การ
โอนเงินข้ ามประเทศ ซึ่งอาจใช้ เวลาหลายอาทิตย์ หากท่านชาระโดยการโอนเงินข้ ามประเทศ ท่านต้ องใส่ข้อมูลเกี่ยวกับ
รู ปแบบการชาระเงินในระหว่างกระบวนการสมัครสอบ และทาตามคาสั่งที่ปรากฏบนหน้ าจอ payment submission
หน้ าจอ payment acknowledgment จะทาหน้ าที่เป็ นใบแจ้ งหนี ้ของท่าน
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อัพโหลดเอกสารที่กาหนด
เพื่อให้ IIA สามารถสอบทานได้ ว่า ท่านได้ ปฏิบตั คิ รบถ้ วนตามข้ อกาหนดในการสมัครเข้ าโครงการสอบเพื่อรับวุฒิบตั รที่
ท่านได้ เลือกเรียบร้ อยแล้ ว ท่านต้ องจัดเตรี ยมเอกสารดังต่อไปนี ้
• หลักฐานระบุตวั ตน
• หลักฐานเกี่ยวกับการศึกษา
เอกสารที่นาส่งในภาษาอื่นใดนอกจากภาษาอังกฤษ จะต้ องแนบเอกสารที่แปลเป็ นภาษาอังกฤษมาด้ วย การแปลอาจ
กระทาโดยผู้ที่มคี วามเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ และต้ องลงนามรับรองพร้ อมทังลงวั
้ นที่กากับโดยผู้แปลด้ วย

หลักฐานระบุตัวตน
ตารางต่ อไปนีแ้ สดงให้ เห็นรูปแบบของหลักฐานของการระบุตวั ตนที่รับได้ กบั รับไม่ได้
หลักฐานของการระบุตัวตนที่รับได้
ใบขับขี่ที่ออกโดยทางการ
หนังสือเดินทาง
บัตรประจาตัวทหาร
บัตรประจาตัวคนต่างด้ าว (เช่น กรี นการ์ ด วีซ่าที่อนุญาตให้
อยู่พานักได้ อย่างถาวร)
บัตรประจาตัวที่ออกโดยทางการ (บัตรประจาตัวทีเ่ ป็ น
พลาสติกซึง่ มีรูปภาพ และลายเซ็น กรณีนี ้ยอมรับได้ ถ้าออก
โดยประเทศที่ผ้ สู มัครกาลังจะสอบ ณ ประเทศนัน)
้

หลักฐานของการระบุตัวตนที่รับไม่ ได้
บัตรประจาตัวพนักงาน
บัตรนักศึกษา
บัตรประกันภัย
ภาพถ่ายเซลฟี่ หรื อภาพที่ระบุตวั ตนแต่ไม่มชี ื่อ
บัตรที่หมดอายุ

หลักฐานเกี่ยวกับการศึกษา
ระบบ CCMS จะนาทางท่านในการจัดเตรียมเอกสารที่เป็ นหลักฐานทางการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
• สาเนาปริญญาบัตรหรื อ สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (ทรานสคริป) ที่เป็ นทางการ หากท่านมีการเปลี่ยนชื่อภาย
หลังจากท่านได้ รับปริญญาบัตรมา ท่านต้ องแนบเอกสารการเปลีย่ นชื่อตามกฎหมายด้ วย
• จดหมายยืนยันการสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรื อวิทยาลัย
• จดหมายจากหน่วยงานประเมินผลทางการศึกษายืนยันการสาเร็จการศึกษาของท่าน
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หากท่านเป็ นนักศึกษาที่กาลังเรี ยนอยู่ในปี สุดท้ าย ท่านอาจได้ รับอนุมัติให้ เข้ าร่ วมโครงการที่ท่านเลือกโดยมีข้อแม้ หาก
ท่านได้ เสนอหลักฐานที่แสดงสถานะทางการศึกษาของท่าน (เช่น ใบแสดงผลการศึกษา) อย่างไรก็ตาม ท่านจะยังไม่ได้ รับ
มอบวุฒิบตั ร จนกว่าท่านจะสาเร็จการศึกษาตามข้ อกาหนด และได้ นาส่งเอกสารสนับสนุนแล้ ว
โปรดสังเกตว่า IIA ได้ เสนอทางเลือกเพื่อเข้ าร่ วมสาหรับผู้สมัครซึ่งไม่ มี วุฒิ การศึกษาตามข้ อกาหนดขัน้ ต่า ปั จจุบัน นี ้
ผู้สมัครสามารถเข้ าร่วมโครงการได้ หากได้ รับการอนุมตั ิ โดยผู้สมัครจะต้ องมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในที่ได้ รับ
การยืนยันแล้ วหรื อเทียบเท่า สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กระบวนการระบุบุคคลอ้ างอิง
พืน้ ฐานสาหรับการระบุบคุ คลอ้ างอิง ก็คือ ประมวลจรรยาบรรณ CCMS จะนาท่านผ่านกระบวนการระบุตวั ผู้อ้างอิงโดย
อัตโนมัติ

การอานวยความสะดวกเป็ นพิเศษ
ทาง IIA จะอานวยความสะดวกในการทดสอบอย่างสมเหตุสมผลให้ แก่ผ้ ูสมัคร โดยเป็ นไปตามความเหมาะสมและ
สอดคล้ องกับ กฎหมาย เช่น สาหรั บผู้สมัค รที่พิ การซึ่งมีเอกสารแสดง โดยความพิ การนัน้ จากัดความสามารถในการ
มองเห็นหรื ออื่นใดที่จะทาให้ สอบได้ อย่างสมบูรณ์
หากท่านต้ องการให้ มกี ารอานวยความสะดวกในการสอบ โปรดดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อขอรับการอานวยความสะดวกได้ ที่
The IIA’s official Accommodations Application ในระหว่างช่วงของกระบวนการสมัครเข้ าร่ วมโครงการ ท่านจะได้ รับ
คาสัง่ ให้ อพั โหลดแบบฟอร์ ม และเอกสารสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อควรระวัง: เมื่อท่ านได้ ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้ อย ท่ านมีเวลา 180 วัน ที่จะกาหนดเวลาการเข้ านั่งสอบ
ของท่ าน
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ขัน้ ตอนที่ 2
ทดสอบ
ท่ านต้ องปฏิ บั ติต ามข้ อ กาหนดต่ างๆ ทัง้ หมดให้ เสร็ จ สมบู รณ์ และได้ รับการ IIA และ Pearson VUE
อนุมัติ ให้ เข้ าร่ วมโครงการสอบเพื่ อรั บ วุฒิ บัตรก่ อนที่ ท่ านจะมี สิ ท ธิ์ ลงทะเบี ย นและ IIA ได้ ท าสัญ ญากับ Pearson
VUE ให้ เ ป็ นผู้ ด าเนิ นการจั ด
กาหนดเวลาสอบ CIA ส่วนต่างๆ ของท่านได้
สอบเพือ่ รับวุฒิบตั รของ IIA
Pearson VUE มี ศู น ย์ ท ดสอบ
การชาระเงินค่ าลงทะเบียนสอบ
อยู่ ทั่ว โลก ซึ่ ง จัด สอบโดยผ่ า น
นโยบายในการชาระเงินค่าลงทะเบียนสอบจะคล้ ายคลึงกับนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการ
ทางคอมพิ วเตอร์ ในหลากหลาย
รับสมัครในประเด็นที่ว่า:
ภ า ษ า ก า ร ล ง ทุ น ใ น ท า ง
• หากท่ านเชื่ อว่ าราคาที่ ป รากฏให้ เห็ น เป็ น ราคาที่ ไม่ ถูก ต้ อง ไม่ ว่า จะด้ ว ย
เทคโนโลยี ข อง Pearson VUE
เหตุผลใดก็ตาม อย่าทาการสมัครต่อไปจนเสร็ จ ให้ ทาเรื่ อง (open a case) ท าให้ เ ชื่ อ มั่ น ได้ ใ นเรื ่ อ งความ
ไปผ่านระบบ CCMS
ป ล อ ด ภั ย ชั้ น น า แ ล ะ ก า ร
• จะไม่ มี ก ารคื น เงิ น ในการสอบหรื อ ให้ เป็ น เครติ ต ใดๆ หากท่ านได้ ย อมรั บ ปรับปรุงการให้บริ การแก่ผสู้ มัคร
(accept) ในราคาและลงทะเบียนเสร็จสิ ้นแล้ ว การลงทะเบียนไม่สามารถแก้ สอบให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปได้
กลับ (undone) หากท่านได้ ยื่น (submit) ชาระงินค่าลงทะเบียนแล้ ว
• ค่ า ธรรมเนี ย มของการลงทะเบี ย นครั ง้ หนึ่ ง ที่ จ่ า ยผ่ า นระบบ CCMS ไม่
สามารถโอนไปเพื่อลงทะเบียนอีกครัง้ ได้
• การจ่ายค่าลงทะเบียนผ่านระบบ CCMS โดยการโอนเงินข้ ามประเทศ อาจใช้
เวลาหลายสัป ดาห์ การจ่ายด้ วยบัต รเครดิต หรื อ ACH จะลดเวลาในการ
ดาเนินการได้ มากกว่า

เมื่อท่านได้ ชาระเรี ยบร้ อย หน้ าต่างการสอบจะเปิ ดให้ ท่านใช้ ได้ เป็ นเวลา 180 วัน หรื อจนกว่ าวันหมดอายุของ
โครงการของท่ าน แล้ วแต่ ว่าวันใดจะมาถึงก่ อนกัน (ท่านไม่สามารถสอบได้ หลังจากหมดอายุโครงการ) ท่านต้ อง
กาหนดเวลาและเข้ าสอบเพื่อรับวุฒิบตั รภายในหน้ าต่างตามสิทธิ์ของท่าน

กาหนดเวลาเข้ าสอบ
เวลาทาการของศูนย์ทดสอบของ Pearson VUE แต่ละแห่งจะแตกต่างกันไป และอาจเปลี่ยนแปลงได้ บ่อยๆ แต่ส่ วนใหญ่
แล้ วจะเปิ ดทาการห้ าหรื อหกวันต่อสัปดาห์ในเวลาทาการปกติ (ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละท้ องถิ่น) ตลอดทังปี
้ ท่านควร
จะรี บกาหนดเวลาการสอบของท่านให้ เร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้ ยิ่ งท่านกาหนดได้ เร็ วเท่าไร โอกาสที่ท่านจะสารองวันสอบ
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เวลา และสถานที่สอบที่ท่านสะดวกก็จะยิ่งเร็วเท่านัน้ ไม่อนุญาตให้ เข้ าสอบโดยไม่ได้ นดั หมาย ท่านต้ องนัดหมายเพื่อเข้ า
สอบมาก่อนล่วงหน้ าเท่านัน้
อีกทางหนึ่ง ท่านสามารถกาหนดเวลาเข้ าสอบโดยโทรศัพท์ไปที่หน่วยงานบริการลูกค้ าของ Pearson VUE ก็ได้
• เข้ าไปที่ Pearson VUE’s customer service webpage เพื่อค้ นหาหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์ บริ การลูกค้ าของ
Pearson VUE ในทาเลที่ท่านต้ องการ ศูนย์ บริ การลูกค้ าหลายๆ แห่งมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านไม่ต้องเสียค่า
โทรศัพท์เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ท่าน
• หาทาเลที่ตั ้งของศูนย์ทดสอบบนเว็บไซต์ของ Pearson VUE แล้ วเลือกทาเลที่ท่านต้ องการก่อนลงมือโทร
• กาหนด วัน เวลาไว้ ในใจสักสามลาดับ ไว้ เผื่อเลือก ก่อนลงมือโทร
• ให้ หมายเลขผู้สมัครสอบของ IIA แก่ตัวแทนของศูนย์ ลูกค้ าสัมพันธ์ แล้ ว ท่านจะได้ รับคาแนะนาขัน้ ตอนและ
วิธีการกาหนดเวลาสอบตั ้งแต่ต้นจนจบ
ข้ อควรระวัง: อย่ าโทรหาศูนย์ ทดสอบใดศูนย์ หนึ่งโดยเฉพาะเพื่อกาหนดเวลาสอบหรื อยกเลิกการสอบ
เป็ นอัน ขาด มีเพียงตัวแทนศูนย์ ลูกค้ าสัมพั นธ์ เท่ านั น้ ที่ช่วยท่ านได้ ศูนย์ ทดสอบไม่ ควจะต้ องคิดเงิน
ค่ าธรรมเนี ยมใดๆ เพิ่ ม เติ มอีก อย่ าจ่ ายเงินโดยตรงให้ แก่ ศูน ย์ ท ดสอบ หากมีก ารเรี ย กเก็บ เงิน ใดๆ
เพิ่มเติม โปรดติดต่ อหน่ วยงานบริการลูกค้ า หรือ Pearson VUE’s customer service

การขยายเวลาสิทธิ์การเข้ าสอบ
เมื่อท่ านได้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าสอบแล้ ว หน้ าต่างการสอบจะเปิ ดให้ ท่านใช้ ได้ เป็ นเวลา 180 วัน หรื อจนกว่าวันหมดอายุ
ของโครงการของท่าน แล้ วแต่ว่าวันใดจะมาถึงก่อนกัน หากท่านไม่สามารถทาตามกาหนดนี ้ได้ จะทาให้ การลงทะเบียนเข้ า
สอบเป็ นโมฆะ (ท่านจะถูกริบเงินที่ได้ ชาระมาแล้ ว และท่านจะต้ องลงทะเบียนและชาระเงินมาอีกครัง้ หนึ่ง)
หากจาเป็ น อาจขอซื ้อการขยายเวลาสิทธิ์การเข้ าสอบ (ได้ เพียงครัง้ เดียว) โดยผ่านระบบ CCMS และจ่ายค่าธรรมเนียม
ตามที่กาหนด การขยายเวลานีจ้ ะต่อเวลาเพื่อเข้ ามานัง่ สอบให้ อีก 60 วัน (หรื อจนกว่าวันหมดอายุของโครงการของท่าน
แล้ วแต่ว่าวันใดจะมาถึงก่อนกัน) การขยายเวลาสิทธิ์การเข้ าสอบนี ้จะไม่ขยายให้ เกินกว่าวันหมดอายุโครงการ

การรับคายืนยัน
หลังจากท่ านได้ ลงทะเบียนกาหนดวันสอบแล้ ว Pearson VUE จะส่งอีเมลยืนยันการนัดหมายของท่านถึงท่าน ซึง่ จะแจ้ ง
ข้ อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบที่ท่านเลือก หากท่านไม่ได้ รับอีเมลยืนยันจาก Pearson VUE ซึ่งระบุว่าท่านได้ กาหนดเวลาเข้ า
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สอบแล้ ว ให้ ติ ดต่ อ Pearson VUE’s customer service ในทัน ที เนื่ องจากอาจเป็ น ไปได้ ว่าการท านัด หมายของท่ า น
อาจจะไม่ได้ รับการบันทึกอย่างถูกต้ อง

การไม่ มาปรากฏตัวเข้ าสอบ
เมื่อได้ มีการยืนยันการนัดหมายเวลาสอบมายังท่านแล้ ว ท่านควรจะมาปรากฏตัวเพื่อเข้ าสอบพร้ อมกับเอกสารระบุ
ตัวตนที่ทางราชการออกให้ ตามวันสอบ หากท่านไม่มาปรากฏตัว ณ สถานที่ทาเลที่ท่านเลือก ในวันและเวลาที่กาหนด
การลงทะเบียนของท่านจะเป็ นโมฆะ และจะมีหมายเหตุว่า "No-Show" (หมายเหตุผ้ แู ปล: ซึ่งก็คือขาดสอบ) บันทึกไว้ ใน
ข้ อมูลของท่าน ท่านจะถูกริบเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนสอบ และจะไม่มีการคืนเงินให้ หากได้ มีการขึ ้นสถานะว่า "NoShow" แล้ ว ท่านจะต้ องไปเริ่มดาเนินการลงทะเบียนสอบใหม่อีกให้ เสร็จพร้ อมทังช
้ าระเงินเพื่อกาหนดวันสอบใหม่อีกครัง้

การเปลี่ยนแปลงวันนัดเข้ าสอบ
ท่ านอาจจะยกเลิกหรื อหรื อกาหนดนัดสอบที่ได้ รับการยืนยันแล้ วใหม่ได้ ตามต้ องการในระหว่างที่หน้ าต่างการสอบเปิ ด
ตรงไประบบ CCMS หรื อโดยการติดต่อ กับ Pearson VUE ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนการนัด
หมายได้ รับการยืนยัน อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเป็ นจานวน 75 เหรี ยญสหรัฐ (จ่าย
โดยตรงต่อ Pearson VUE) ในแต่ละครัง้ ที่ท่านทาการกาหนดเวลาใหม่ ท่านจะได้ รับอีเมลจาก Pearson VUE ยืนยันการ
เปลี่ยนแปลงของท่าน หากท่านไม่ได้ รับอีเมลยืนยัน ให้ รีบติดต่อ Pearson VUE โดยทันที เพื่อจะได้ แน่ใจว่าการนัดเวลา
ของท่านได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว
ข้ อสังเกต: กระบวนการและค่าธรรมเนียมในประเทศจีน จะต่างออกไป การเปลี่ยนแปลงทังหลาย
้
จะต้ องกระทาให้ เสร็ จ
ภายใน 48 ชัว่ โมงก่อนที่จะเปิ ดหน้ าต่างสอบ (test window) ซึง่ ใช้ เป็ นที่ยืนยันการนัดเวลาสอบ

การเข้ าสอบ
IIA ขอแนะนาให้ ท่านทาตนให้ ค้ นุ เคยกับระบบการสอบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ (CBT) ก่อนถึงวันสอบจริง ท่านสามารถเข้ าไป
ดูก ารฝึ กฝนสาหรับ การสอบ CBT ได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ของ IIA (The IIA's website) การฝึ ก เช่น นี ้ ไม่ ได้ จัด เตรี ย มไว้ ให้ ที่ ศูน ย์
ทดสอบ
ท่านควรวางแผนให้ มาถึงศูนย์ทดสอบอย่างน้ อย 30 นาทีก่อนเวลานัดหมายของท่าน หากท่านมาถึงก่อนเวลานัดหมายไม่
ถึง 30 นาที ท่านอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าสอบ และอาจจะถือว่า "No-Show" ได้ หากท่านมาถึงหลังเวลานัดหมาย ท่านจะ
ไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าสอบ และจะถือว่าท่าน "No-Show"
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ท่านต้ องแสดงเอกสารแสดงตัวตนที่ทางราชการได้ ออกให้ ซึ่งต้ องมีภาพถ่ายแสดงตนของท่านด้ วย โดยที่ในเอกสารระบุ
ตัวตนนัน้ ต้ องมีชื่อตรงกันกับ ที่ท่านได้ ระบุในระหว่างกระบวนการสมัครเข้ าร่ วมโครงการ อย่างไรก็ตาม ในบางศูน ย์
ทดสอบ ท่านอาจถูกขอให้ พิมพ์ลายนิ ้วมือ หรื ออาจถูกขอให้ ใช้ วิธีสแกนเส้ นเลือดในฝ่ ามือ (Palm Vein) ในการแสดงตนก็
ได้
ข้ อควรระวัง: หากท่ านไม่ แสดงเอกสารแสดงตัวตนที่ยอมรั บได้ ณ เวลาที่ท่านนัดหมายเข้ าสอบ ท่ านจะ
ไม่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้ เข้ า สอบและจะถื อ ว่ า "No-Show" ("ขาดสอบ") ถึ งแม้ ว่าท่ านจะปรากฏตั วที่ ศู น ย์
ทดสอบก็ตาม และจะไม่ ได้ รับการคืนเงินแต่ อย่ างใด เอกสารที่ระบุตัวตนของท่ าน ต้ องมีช่ ือตรงกันทุก
ตัวอักษรกับชื่อที่ท่านได้ แจ้ งไว้ ในกระบวนการลงทะเบียนสอบ (ดังเช่ นที่ปรากฏบนจดหมายยืนยันเวลา
นัดสอบที่มีไปจาก Pearson VUE)

ศูนย์ทดสอบจะไม่เรี ยกเก็บเงินใดๆ จากท่านอีก (เว้ นแต่ในบางประเทศ ซึ่งต้ องเรี ยกเก็บภาษี ท้องถิ่น) หากท่านถูกขอให้
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมใดๆ แก่ศนู ย์ทดสอบโดยตรง โปรดติดต่อหน่วยบริการลูกค้ าที่ www.pearsonvue.com/iia/contact
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ ในการเข้ าสอบที่ศูนย์ ให้ เข้ าไปเว็ บไซต์ ของ IIA (The IIA’s website) แล้ ว
เลื่อนลงเพื่อจะชมวีดีโอเรื่ อง “What to Expect at Pearson VUE”

ก่ อนเริ่มลงมือสอบ
เมื่อท่านผ่านกระบวนการลงทะเบียนเข้ าสอบเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ดาเนินการสอบ (exam administrator) จะพาท่านไปยังที่
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่งท่านต้ องอยู่กับที่ ตรงนัน้ จนกว่าจะหมดเวลาการสอบ นอกจากท่านจะได้ รับอนุญาตให้ ลกุ ออกไป
นอกห้ องได้ เมื่อท่านได้ นงั่ ลงประจาเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ ว ผู้ดาเนินการสอบจะลงทะเบียนท่านให้ เข้ าสู่ข้อสอบของท่าน
ท่านจะได้ รับการสอบถามว่า ข้ อสอบที่ปรากฏบนหน้ าจอนัน้ คือข้ อสอบในส่วนที่ท่านได้ นัดหมายว่าจะมาสอบถูกต้ อง
หรื อไม่
ช่วงการสอบจะเริ่มด้ วยหน้ าจอแรกที่กล่าวต้ อนรับ และท่านจะถูกขอให้ ยอมรับใน
ข้ อตกลงห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลของ IIA (Nondisclosure Agreement -- NDA) รวมทัง้
ข้ อกาหนดการใช้ งานทั่วไป (General Terms of Use) ก่อนเริ่ มลงมือสอบ (โปรดดู
ภาคผนวก C เพื่ อ อ่ า นรายละเอี ย ดของ NDA และข้ อ ก าหนดการใช้ งานทั่ว ไป
ล่วงหน้ า) หากท่านไม่ยอมรับใน NDA ท่านจะไม่ได้ รับอนุญ าตให้ ทาการสอบได้
และท่านจะถูกริบค่าธรรมเนียมสอบ
หน้ าจอที่เปิ ดหน้ าแรกนี ้ จะไม่ถูกนับเป็ นเวลาที่ใช้ ในการสอบ อย่างไรก็ตาม โปรด
ระลึกไว้ เสมอว่า เวลาทีแ่ ยกไว้ ให้ สาหรับหน้ าแรกนันมี
้ จากัด ดังนัน้ หากเลยเวลาที่
ได้ ตั ้งไว้ ช่วงเวลาของการสอบจะเริ่มนับทันทีโดยอัตโนมัติ

การปิ ดที่ทาการศูนย์ ทดสอบโดย
ไม่ ได้ คาดหมาย
หากศูนย์ทดสอบทีท่ ่านเลือกปิ ดทา
การหรื อไม่สามารถเปิ ดให้บริ การใน
วันทีท่ ่านได้เลือกแล้ว ทาง Pearson
VUE จะทาการติ ดต่อท่าน อย่างไรก็
ตาม หากท่านไม่แน่ใจว่า ศูนย์
ทดสอบจะเปิ ดทาการในวันทีท่ ่าน
เลือกหรื อไม่ อันเนือ่ งมาจาก ภัย
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การทาข้ อสอบ
ได้ มีการแสดงเครื่ องจับเวลาไว้ บนหน้ าจอของท่ าน เพื่อให้ ท่านทราบว่าในขณะที่
ท่านกาลังสอบนันยั
้ งคงเหลือเวลาอีกเท่าใด ท่านควรวางแผนเรื่ องเวลาให้ ดี เพื่อที่
ท่านจะได้ ทาข้ อสอบทุกข้ อได้ เสร็ จสิ ้นภายในเวลา ไม่มีการลงโทษสาหรับข้ อสอบที่
ตอบไม่ถกู
โปรดทราบว่า ไม่มีช่วงเวลาหยุดพัก ให้ ในระหว่างการสอบ ท่านอาจจะหยุดพักได้
หากจาเป็ น แต่เวลาที่ใช้ ไปในการหยุดพักนันจะถู
้ กนับเป็ นเวลาที่ใช้ ในการสอบของ
ท่านไปเรื่ อยๆ หากท่านออกจากห้ องสอบไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ท่านจาเป็ นต้ องเซ็นชื่อ
ในทะเบียนของศูนย์ พร้ อมทัง้ แสดงเอกสารที่แสดงตัวตนของท่าน ก่อนออกจาก
ห้ องสอบหรื อกลับเข้ ามาในห้ องสอบใหม่ ท่านอาจถูกขอให้ พิมพ์ลายนิว้ มือ หรื อ
สแกนเส้ นเลือดในฝ่ ามือ (Palm Vein) อีกก็ได้

ธรรมชาติ ร้ายแรง หรื อปัญหาอืน่ ใน
ท้องถิ่ น ขอให้ติดต่อสอบถามศูนย์
ทดสอบโดยตรง หากเปิ ดทาการ
เป็ นหน้าทีข่ องท่านทีจ่ ะต้องไปตาม
นัด แต่หากศูนย์ปิดทาการ ท่านจะ
ได้รับโอกาสให้นดั หมายใหม่โดยไม่
ถูกปรับหรื อเสียค่าธรรมเนียมใดๆ
หากท่านไม่สามารถติ ดต่อศูนย์
ทดสอบในท้องถิ่ นท่านได้ โปรดติด
ต่อไปที ่ Pearson VUE customer
service

หากท่านประสบปั ญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้ รายงานผู้ดาเนินการสอบ (exam
administrator) ในทัน ที แ ละขอให้ ผ้ ูคุม ห้ อ งสอบ (proctor) บัน ทึ ก ปั ญ หา (log a
case) โปรดอย่าสอบถามพนักงานของศูนย์ทดสอบเกี่ยวกับเนื ้อหาในข้ อสอบ หรื อ
คะแนนของข้ อสอบ เขาเหล่านัน้ ไม่สามารถช่วยท่านในเรื่ องเหล่านีไ้ ด้ หากท่านมี
ข้ อกังวลเกี่ ยวกับสิ่งที่ท่านประสบในการสอบ ให้ บันทึ กปั ญ หา (log a case) ใน
ข้ อมูลส่วนตัว (CCMS profile) ของท่านที่อยู่ในระบบ CCMS

ความประพฤติข องผู้สมัค รสอบในระหว่ างการสอบ ทาง IIA Pearson VUE ถื อ เป็ น เรื่ อ งสาคัญ ยิ่ง พนัก งานของศูน ย์
ทดสอบ ได้ รับการฝึ กอบรมมาเพื่อเฝ้าดูความประพฤติที่ไม่ปกติ รวมทัง้ กรณีต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในระหว่างการสอบ การเฝ้า
ระวังแบบเรี ยลไทม์กระทาโดยผ่านทางการอัดเสียงและการถ่ายวีดีโอ ในช่วงการสอบ
หลังจากท่านทาข้ อสอบเสร็ จ หรื อหมดเวลา ท่ านจะได้ รับการแจ้ งเตือนบนหน้ าจอว่ า การสอบจบแล้ ว ณ จุดนี ้ ท่านต้ อง
ส่งคืนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (เช่น กระดานโน้ ต ที่ลบแบบแห้ ง เป็ นต้ น) ให้ แก่ผ้ ดู าเนินการสอบ แล้ วท่านจึงเก็บของใช้ ส่วนตัว
ของท่านและออกจากศูนย์ทดสอบไปได้

การรับผลคะแนนสอบ
ข้ อสอบในแต่ ละข้ อที่จะเป็ นคะแนนของท่านได้ นนั ้ ได้ ผ่านการทดสอบมาแล้ วเพื่อความเชื่อมัน่ ในความถูกต้ องในเชิง
สถิติ ค่าคะแนนดิบของท่านจะถูกคานวณจากจานวนคาถามที่ท่านตอบได้ ถกู ต้ อง และจะถูกปรับให้ เป็ นค่าคะแนนสาหรับ
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การรายงานซึ่งมีเป็ นช่วงตั ้งแต่ 250 ถึง 750 ค่าคะแนนที่ได้ 600 หรื อสูงกว่านันจึ
้ งจะถือว่าสอบผ่าน อย่างไรก็ตาม หาก
ท่านสอบผ่าน รายงานการสอบจะระบุแค่เพียงว่าสอบผ่าน กล่าวคือ จะไม่มีการรายงานตัวเลขค่าคะแนนให้ ทราบ
ท่านจะได้ รับรายงานค่าคะแนนแบบไม่เป็ นทางการที่ศูนย์ทดสอบ (ซึ่งรวมถึงคะแนนที่เป็ นตัวเลข หากท่านสอบไม่ผ่าน)
คะแนนของท่านจะถือว่าเป็ นทางการเมื่อ ทาง IIA ได้ พิมพ์เข้ าระบบ CCMS และท่านจะได้ รับแจ้ งว่าคะแนนที่เป็ นทางการ
ของท่านได้ ออกมาแล้ วโดยผ่านทางอีเมล ซึง่ โดยปกติแล้ วจะเป็ นเวลาภายใน 48 ชัว่ โมงหลังจากท่านสอบเสร็จ
หาก IIA เห็นว่าผลการสอบของท่านต้ องได้ รับการวิเคราะห์เพิ่มเติมอีก ท่านอาจได้ รับผลคะแนนที่เป็ นทางการล่าช้ าออกไป
แต่ท่านก็จะได้ รับการแจ้ งให้ ทราบ การวิเคราะห์ เพิ่มเติมนีอ้ าจใช้ เวลาถึง 45 วัน กว่าจะเสร็ จสิ ้น นอกจากนีแ้ ล้ ว ผลการ
สอบที่เป็ นทางการที่ได้ ประกาศไปแล้ ว อาจถูกทาให้ เป็ นโมฆะได้ หากมีความประพฤติที่ไม่ถูกต้ อง ความผิดปกติในค่า
คะแนน หรื อการฝ่ าฝื นประมวลจรรยาบรรณของ IIA
ท่านจะไม่ได้ รับทราบคะแนนที่เป็ นตัวเลขไม่ว่าท่านจะสอบผ่านในคราวใดๆ รายงานค่าคะแนนของท่านจะมีอยู่ในระบบ
CCMS แจ้ งท่านสอบผ่านเท่านัน้

การสอบใหม่ อีกครัง้
ทาง IIA ไม่ได้ กาหนดจานวนครัง้ ของการเข้ าสอบเพื่อให้ สอบผ่านได้ สาเร็ จ ในระหว่างที่หน้ าต่างของสิทธิ์ในโครงการ
(program eligibility window) ของท่านยังมีอยู่
กาหนดเวลาที่ท่านสามารถนัดสอบใหม่ได้ เร็ วที่สดุ คือ 60 วันนับจากวันที่ท่านสอบครัง้ ล่าสุด ท่านต้ องลงทะเบียนใหม่และ
ชาระค่าสอบใหม่ หากท่านไม่สามารถสอบผ่านเพื่อรับวุฒิบตั รภายในหน้ าต่างสิทธิ์ของท่านเป็ นเวลา 3 ปี ท่านจะถูกริ บ
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายมาแล้ ว และส่วนที่สอบผ่านมาแล้ วก็จะถูกถือว่าหลุดไป
ท่านไม่ได้ รับอนุญาตให้ สอบใหม่ในส่วนที่ท่านเคยสอบผ่านมาก่อนแล้ ว เว้ นแต่หน้ าต่างโครงการสอบเพื่อรับวุฒิบตั รของ
ท่านได้ หมดอายุลง หากท่านจาเป็ นต้ องสอบใหม่ในส่วนที่ท่านได้ เคยสอบผ่านมาแล้ ว (อันเนื่องมาจากหน้ าต่างโครงการได้
หมดอายุลง) วันนัดหมายเพื่อเข้ าสอบที่ท่านสามารถเลือกได้ เร็วที่สดุ ก็คือวันที่ 60 นับตั ้งแต่วนั ที่ท่านสอบครัง้ ล่าสุด
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ขัน้ ตอนที่ 3
สอบยัน
หลักฐานยืนยันประสบการณ์ คือข้ อกาหนดเพื่อรับวุฒิบตั ร (exit requirement) ของโครงการ ท่านอาจทาการสอบยัน
ประสบการณ์ของท่านให้ เสร็จสิ ้นหลังจากการสมัครของท่านได้ รับการอนุมตั ิ แต่ทนั ทีที่ท่านได้ สอบผ่านตามที่กาหนด ท่าน
ต้ องได้ รับการยืนยันเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่าน เพื่อเป็ นผู้ตรวจสอบภายในที่ได้ รับการรับรอง

กระบวนการยืนยันประสบการณ์
ถึงแม้ ว่าท่ านจะสอบผ่ านแล้ วก็ตาม ท่านก็จะยังไม่ได้ รับวุฒิบตั รจนกว่าท่านจะส่งหลักฐานประสบการณ์ ของท่านซึ่ ง
ได้ รับการสอบยันจาก IIA แล้ ว ระบบ CCMS จะนาพาท่านผ่านกระบวนการพิสจู น์ประสบการณ์โดยอัตโนมัติ ไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บจากกระบวนการสอบยันประสบการณ์นี ้

รับแจ้ งเตือนถึงการได้ รับวุฒบิ ัตร
เมื่อท่านทาครบตามข้ อกาหนดทุกอย่างในโครงการสาหรับวุฒิบตั รบางวุฒิบตั รแล้ ว ท่านจะได้ รับการแจ้ ง (มายังอีเมลหลัก
ที่ท่านได้ ระบุไว้ ในข้ อมูลส่วนบุคคลของท่าน-- your CCMS profile) โดยแจ้ งว่า บัดนี ้ท่านเป็ นผู้ที่ได้ รับการรับรองแล้ ว และ
ท่านสามารถแสดงหลักฐานซึง่ แสดงถึงการประสบความสาเร็จของท่านที่จบั ต้ องได้ แล้ ว
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ขัน้ ตอนที่ 4
รักษาสถานภาพ
เพื่อรักษาสถานภาพของวุฒิบตั ร ท่านต้ องรายงานจานวนชัว่ โมงที่ท่านได้ ศกึ ษาหาความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(continuing professional education --CPE) ซึ่งรวมถึง การฝึ กอบรมในเรื่ องจรรยาบรรณเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง ภายใน 31
ธันวาคมของทุกปี ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายเกี่ยวกับ CPE ของ IIA (CPE Policy)
หากท่านไม่สามารถทาตามข้ อกาหนดเรื่ อง CPE ภายในกาหนดเวลาส่ง ท่านจะถูกปรับสถานะไปอยู่ใน "Grace Period"
หรื อ "ช่วงผ่อนผัน" และไม่อาจใช้ วฒ
ุ ิบตั รได้ จนกว่าจะได้ ดาเนินการจนครบตามข้ อกาหนด หากสถานภาพทางวุฒิบตั รของ
ท่านยังคงอยู่ใน "Grace Period" ไปมากกว่า 12 เดือน เนื่องจากไม่ได้ รายงาน ท่านจะถูกย้ ายไปอยู่ในสถานะ “Inactive”
หรื อ "ไม่เคลื่อนไหว" และท่านต้ องยื่นสมัครขอการคืนสถานภาพ เพื่อเปิ ดใช้ วฒ
ุ ิบตั รใหม่ แต่จะมีการคิดค่าธรรมเนียม
ในแต่ละปี ทาง IIA จะสุ่มตัวอย่างบุคคลผู้ได้ รับวุฒิบัตรซึ่งได้ รายงานจานวนชั่วโมง CPE โดยสุ่มออกมาเป็ นเปอร์ เซนต์
เพื่อยืนยันว่ามีความสอดคล้ องกับ นโยบายเกี่ยวกับ CPE ของ IIA (CPE Policy) หากท่านถูกเลือกเพื่อรับการตรวจสอบ
ท่านจะต้ องส่งใบรับรอง CPE เพื่อเป็ นหลักฐานสนับสนุนจานวนชัว่ โมงที่ท่านได้ รายงาน หากท่านไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้
สถานะวุฒิบตั รของท่านจะกลายไปเป็ น "Inactive”

ภาพวุฒบิ ัตร
วุฒิบัตรจะแสดงอยู่ในรูป PDF ซึ่งสามารถเรี ยกดูได้ ตลอดเวลาตามความต้ องการสาหรับผู้ที่ยังคงมีสถานะ "Active"
(หากต้ องการสัง่ พิมพ์วฒ
ุ ิบตั ร ก็จะมีค่าธรรมเนียม) ที่ IIA frame store จะมีให้ ท่านเลือกภาพวุฒิบตั รในหลายรูปแบบ ซึ่ง
สามารถปรับแต่งได้ ตามต้ องการ

ทะเบียนรายชื่อผู้มีวุฒบิ ัตร
นอกจากนี ้ ท่านยังสามารถเลือกที่จะเข้ าไปมีรายชื่ออยู่ในทะเบียน The IIA Certification Registry ซึ่งทะเบียนนีจ้ ะเป็ น
บันทึกรายชื่อบุคคลผู้ได้ รับวุฒิบัตรและยังคงสถานภาพไว้ โดยการรายงานชั่วโมงการศึกษาในทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคงสถานะของวุฒิบตั รไว้ ว่ายัง Active อยู่ ซึง่ ทะเบียนนี ้จะเปิ ดเป็ นสาธารณะ ทะเบียนนี ้จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ วู ่าจ้ าง หรื อผู้
ทีก่ าลังสรรหาบุคลากรตรวจสอบสามารถเข้ าไปสอบยันวุฒิบตั รได้ ผู้ถือวุฒิบตั รของ IIA ซึ่งยังคง Active อยู่จะต้ องเข้ าไป
เลื อกที่ จะมี รายชื่ ออยู่ในทะเบี ยนนี โ้ ดยสมัครใจ บุคคลที่ ต้องการมี รายชื่ อปรากฏต้ องท าการเลื อก (opt-in) เข้ าไปใน
ทะเบียนเพื่อสอบยันวุฒิบตั ร บุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหว หรื อ Inactive จะไม่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนนี ้
15

การติดป้ ายในสื่อสังคม
ท่านสามารถบอกเล่าเรื่ องราวของท่าน ในสื่อโซเชียลที่ได้ รับความนิยม และเว็บไซต์เครื อข่ายทางวิชาชีพต่างๆ หรื อในอีเมล
ทีส่ ามารถแสดงป้ายวุฒิบตั รโดยผ่านเวบได้ สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้ าเยีย่ มชม Social Badging webpage ของ IIA
หากท่านมีคาถามหรื อข้ อกังวลใดๆ เกี่ยวกับวุฒิบตั รของท่าน ให้ ส่งคาถามหรื อปั ญหาเหล่านันไปยั
้ ง โดยการยื่นเคสผ่าน
บัญชีของท่านในระบบ CCMS
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ภาคผนวก A
การรักษาความปลอดภัยของการสอบ
IIA และ Pearson VUE เอาจริ งเอาจังกับเรื่ องความปลอดภัยเป็ นอย่างมาก เนื่องจากคุณค่าของวุฒิบตั รของท่าน และ
ความน่าเชื่อถือของเราขึ ้นอยู่กบั เรื่ องนี ้ เนื ้อหาในข้ อสอบของ IIA เป็ นความลับ ดังนัน้ จึงเป็ นการไม่สมควรอย่างยิ่ง ที่จะไป
พูดคุย หารื อ โพสต์ หรื ออัพโหลด เกี่ยวกับเนื ้อหาในข้ อสอบ

การฝ่ าฝื นจรรยาบรรณและการประพฤติมิชอบ
ห้ ามท่ านครอบครอง ทาซ ้า การตีพิมพ์ หรื อ เปิ ดเผยเนื ้อหาในการสอบของ IIA โดยไม่ ได้ รับอนุญาต (ซึง่ หมายรวมถึง
การเก็บรักษา หรื อการเปิ ดเผย คาถามในข้ อสอบให้ แก่บคุ คลใด หรื อองค์กรใด ด้ วยสื่อหรื อโดยทางใด ไม่วา่ จะก่อนหรื อ
หลังการสอบก็ตาม) และ ท่านอาจจะถูกปลดวุฒิบตั รและได้ รับการประณามอย่างรุ นแรงได้ ตัวอย่างของการฝ่ าฝื น
จรรยาบรรณและการประพฤติมชิ อบ ได้ แก่
•

ยื่นข้ อมูลหรื อข้ อความที่เป็ นเท็จ ขัดกัน หรื อข้ อความที่ทาให้ เกิดการเข้ าใจผิด หรื อละเลยไม่ใส่ข้อมูลที่ทาง IIA ได้ ร้อง
ขอ

•

ยื่นใบแสดงผลการศึกษาที่มีการแก้ ไขหรื อไม่ใช่ฉบับที่ถกู ต้ อง

•

ยื่นใบสมัครที่มีข้อมูลเท็จ ข้ อมูลที่ขดั กัน หรื อข้ อความที่ทาให้ เกิดการเข้ าใจผิด

•

พยายามเข้ าสอบแทนผู้อื่น หรื อให้ ผ้ อู ื่นเข้ าสอบแทน

•

การทาสาเนาข้ อมูลหรื อแบ่งปั นข้ อมูล หรื อการโกงในรูปแบบอื่น

•

ได้ รับข้ อสอบการเข้ าสู่ข้อมูลเนื ้อหาเกี่ยวกับวุฒิบตั รหรื อข้ อสอบล่วงหน้ า

•

ขโมยข้ อสอบ

•

นาสิ่งต้ องห้ ามเข้ าห้ องสอบ

•

ไม่ทาตามคาสัง่ ของพนักงานในศูนย์ทดสอบ

•

ฝ่ าฝื นเรื่ องการกาหนดเวลาหรื อกฎเกณฑ์และระเบียบของ Pearson Vue

•

พยายามกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งในข้ อที่ได้ กล่าวมาก่อนหน้ านี ้

โปรดเข้ าไปที่หน้ า Exam Security webpage ของ IIA เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการสอบ
ซึง่ รวมถึงคาแนะนาว่าพฤติกรรมอะไรที่รับได้ (และรับไม่ได้ )
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การรายงานการฝ่ าฝื น
ทุกคน (ซึง่ ได้ แก่ ผู้สมัครสอบ อาสาสมัคร สมาชิก ผู้ได้ รับวุฒิบตั รแล้ ว และสาธารณชน) มีบทบาทในการทาให้ มนั่ ใจได้ ว่า
ข้ อมูลการสอบและทรัพย์สินทางปั ญญาของ IIA ยังคงเป็ นความลับตลอดไป หากท่านพบเห็นการกระทาที่ผิดปกติหรื อไม่
เหมาะสมที่ศูนย์ทดสอบเกี่ยวกับเนื ้อหาในการสอบของ IIA การรับหรื อได้ รับรู้ถึงข้ อเสนอ/การโฆษณาขายคาถามคาตอบ
ในข้ อสอบเพื่อรับวุฒิบตั รของ IIA หรื อหากท่านมีปัญหา ข้ อคิดเห็น ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของการสอบ โปรด
ติดต่อ หน่วยงานของ IIA ที่ดูแลความปลอดภัยในการสอบ ได้ ที่ examsecurity@theiia.org เพื่อแจ้ งข้ อมูลได้ อย่างเป็ น
ความลับ

ผลที่ตามมาจากการฝ่ าฝื น
หากทาง IIA ได้ ค้นพบการฝ่ าฝื นหรื อความผิดปกติใดๆ ก็ตาม ณ วันที่สอบ หรื อหลังวันสอบก็ตาม ทาง IIA อาจจะยังไม่
ประกาศคะแนนสอบ หรื ออาจจะประกาศให้ คะแนนการสอบของท่านเป็ นโมฆะได้ ความผิดปกติที่เกิดขึ ้นเมื่อมีกรณีหรื อ
รูปแบบที่ทาให้ ทาง IIA มีคาถามเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของค่าคะแนน ซึง่ หมายรวมถึง
• การเปิ ดเผยข้ อสอบทีน่ ่าสงสัย (ไม่ว่าจะโดยจงใจ หรื อโดยไม่ได้ ตั ้งใจ)
• รูปแบบของคาตอบที่ผิดปกติ
• การเปลี่ยนแปลงค่าคะแนนที่ผิดธรรมดา หรื อ
• ความไม่สม่าเสมอในผลการทาข้ อสอบในส่วนอื่นๆ
ทาง IIA จะสอบสวน กรณีที่เกี่ยวกับ การประพฤติมิชอบ ความผิดปกติ หรื อการฝ่ าฝื นประมวลจรรยาบรรณของ IIA ในทุก
กรณี โดยเป็ นไปตาม กระบวนการในการจัดการการฝ่ าฝื นในการรับ วุฒิบตั รสาหรับผู้สมัครสอบเพื่อรับวุฒิบตั ร และผู้ถือ
วุฒิบตั ร/ประกาศนียบัตร (Process for Disposition on Certification Violation for The IIA’s Certification Candidates
and Certification/Qualification Holders)
การสอบของ IIA เป็ น ความลับ และหวงห้ า ม ได้ รับ การคุ้ ม ครองตามกฎหมายแพ่ งและกฎหมายอาญาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ทาง IIA อาจจะดาเนินการใดๆ ก็ได้ เท่าที่กฎหมายได้ อนุญาตให้ กระทาได้
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ภาคผนวก B
ลิงค์ ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์
ก่ อนสมัคร
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
ในระหว่ างกระบวนการสมัคร
Code of Ethics
https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-ofEthics.aspx
Exam Language
https://global.theiia.org/certification/Pages/Exam-Language-Offerings.aspx
Offerings
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
https://na.theiia.org/certification/Pages/Pricing-Structure.aspx
(North America)
Pricing Structure
https://global.theiia.org/certification/Pages/Pricing-Structure.aspx
(outside North
America)
Study Resources
https://global.theiia.org/certification/enrolled/Pages/Exam-PreparationResources.aspx
CIA Practice Tests
https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Certified-Internal-Auditor(practice tests are
CIAPractice-Exams.aspx
available in select
languages)
What to Expect at a https://global.theiia.org/certification/Pages/CBT-Exam-Tutorial.asp
Pearson VUE Test
Center

19

หลังรับวุฒิบตั ร
CPE Policy
CPE Reporting
CPE Reporting
Steps
Social Media
and Badging
Certification
Registry
Certification
Frames

www.theiia.org/CPE-Policy
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-andBadging.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
ข้ อตกลงห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลและ
ข้ อกาหนดการใช้ งานทั่วไป
ก่ อนที่จะเริ่ มสอบ ท่านจะถูกขอให้ อ่านและยอมรับ เงื่อนไขที่อยู่ข้างล่าง ถ้ าท่านไม่ยอมรับในเงื่อนไข ท่านก็จะไม่ได้ รับ
ข้ อสอบ และท่านจะถูกริบค่าธรรมเนียมสอบ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรับวันสอบ โปรดศึกษาเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

ข้ าพเจ้ ายินดีจะปฏิบตั ิตามและยอมผูกมัดกับกฎของ IIA ซึง่ รวมถึง ข้ อตกลงห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูล และข้ อกาหนดการใช้ งาน
ทัว่ ไปฉบับนี ้
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจว่า ข้ อสอบของ IIA เป็ นความลับ และหวงห้ าม และได้ รับความคุ้มครองจากกฎหมายแพ่งและกฎหมาย
อาญาของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ข้ อสอบนี ้เป็ นความลับและคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์
ข้ าพเจ้ าไม่เคยได้ เข้ าดูคาถามที่ถ่ายทอดสด (live questions) ซึ่งอาจปรากฏขึ ้นมาบนข้ อสอบของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะไม่
พูดคุยเกี่ยวกับข้ อสอบกับผู้หนึ่งผู้ใด
ข้ าพเจ้ าจะไม่บันทึก เปิ ดเผย ตีพิ มพ์ หรื อ ทาซา้ คาถามคาตอบของข้ อสอบ ไม่ว่าจะบางส่วนหรื อทัง้ หมด ไม่ว่าจะใน
รูปแบบใดหรื อโดยสื่อใด ก่อนหรื อหลังจากข้ าพเจ้ าได้ ทาการสอบ ซึ่งหมายรวมถึง โดยวาจา หรื อโดยการเขียน ในห้ อง
สนทนาบนอินเตอร์ เน็ต กระดานข่าว หรื อการประชุมอภิปราย โดยทางการส่งข้ อความสั ้นๆ (SMS) หรื อ text หรื ออย่าง
หนึ่งอย่างใด
ข้ าพเจ้ าได้ อ่าน ทาความเข้ าใจ และตกลงยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดในคู่มือสาหรับผู้สมัครสอบเพื่อรับ
วุฒิบตั ร ซึง่ รวมถึง ค่าธรรมเนียม นโยบาย และการทาให้ คะแนนเป็ นโมฆะ หากมีการประพฤติมิชอบ มีความผิดปกติ หรื อ
การฝ่ าฝื นประมวลจรรยาบรรณของ IIA
ข้ าพเจ้ าเห็นชอบให้ IIA มีสิทธิ์ที่จะยังไม่ประกาศคะแนนหรื อทาให้ คะแนนสอบเป็ นโมฆะได้ (ตามดุลพินิจของ IIA) เมื่อ IIA
ได้ สอบถามถึงความสมเหตุสมผลของคะแนนอย่างสุจริตแล้ ว ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจว่า หากข้ าพเจ้ าไม่เห็นด้ วยกับ ข้ อตกลงห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี ้แล้ ว ข้ าพเจ้ าจะไม่ได้ รับ
อนุญาตให้ ทาการสอบ และข้ าพเจ้ าจะถูกริบเงินค่าธรรมเนียมสอบ
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สมาคมผู้ต รวจสอบภายใน (IIA) เป็ น สมาคมวิช าชี พ ในระดับ สากล มี สานัก งานใหญ่ อยู่ ที่ เลคแมรี่
รั ฐ ฟลอริ ด้ า ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า สมาคมมี สมาชิ ก มากกว่ า 200,000 คนอยู่ ทั่ ว โลก IIA เป็ น
กระบอกเสียงให้ แก่ผ้ ูประกอบวิชาชีพทั่วโลก เป็ นสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็ นผู้นาที่ได้ รับการยอมรับ
รวมทังเป็
้ นหลักในการส่งเสริมและให้ ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพตรวจสอบภายใน
มีผ้ ไู ด้ รับวุฒิบตั ร จากทาง IIA มากกว่า 200,000 ราย นอกจากโครงการวุฒิบตั รระดับโลกแล้ ว สมาชิก
ของ IIA ยังสามารถได้ รับประโยชน์ อื่นๆ ได้ อีกเช่น สามารถเข้ าสู่เครื อข่ายทางวิชาชีพในท้ อ งถิ่น ใน
ระดับประเทศ หรื อในระดับโลกได้ สามารถได้ รับการฝึ กอบรมที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก มาตรฐานและแนวทาง
ต่างๆ ข้ อมูลจากการทาวิจยั การพัฒนาผู้บริหาร โอกาสในทางอาชีพ รวมทัง้ การให้ บริการอื่นอีก เช่น IIA
Quality Sevices, LLC
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