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การสอบวุฒบัิตรแบบคอมพวิเตอร์ (Computer Based Testing) 

 
IIA จดัให้มีการสอบเพื่อรบัวฒุบิตัรสากล (CIA, CCSA, CFSA, CRMA  หรอื CGAP) ผ่านทางคอมพวิเตอร ์                   
ณ ศนูยค์อมพวิเตอรข์อง Pearson Vue ซึง่เป็นศนูยก์ารจดัสอบผ่านระบบคอมพวิเตอรร์ะดบัชัน้แนวหน้าของโลก และมรีะบบ
ความปลอดภยัสงู รวมถงึมสีภาพแวดลอ้มทีด่แีละมคีวามเป็นมอือาชพี จ านวนมากกว่า 400 ศนูยท์ัว่โลก และสามารถมอบผล
สอบอย่างไม่เป็นทางการใหแ้ก่ผูส้อบไดห้ลงัจากการสอบเสรจ็สิน้  
 
สถานท่ีสอบ 
ผูส้มคัรสอบสามารถเลอืกสถานทีส่อบไดต้ามความสะดวกทัง้ในและต่างประเทศ  ส าหรบัในประเทศไทย มศีนูยส์อบจ านวน 2 
แห่งคอื  
กรุงเทพ  
- Pearson Professional Center   อาคารบบี ี ชัน้ 10  ถ. อโศก กรุงเทพฯ  Tel:  02 664 3562   
  เปิดใหส้อบวนัจนัทร ์– ศุกร ์  วนัละ 2 รอบ ช่วงเชา้ และบ่าย    
- Networking Training Center Co.,Ltd   อาคาร Bangkok Union Insurance  ชัน้ 14  หอ้ง 1&3  ถ.สรุวงศ ์กรุงเทพฯ   
  Tel :  02 634 7993-4  
  เปิดใหส้อบวนัจนัทร-์ศุกร ์วนัละ 3 รอบ   (ผูส้มคัรสามารถเลอืกเวลาสอบไดใ้นระบบ)  
 
ผูเ้ก่ียวข้องในการจดัสอบและบทบาทหน้าท่ี 
The Institute of Internal Auditors - IIA  
-  ก าหนดขอบเขตเนื้อหาและน ้าหนกัเน้ือหา  
-  พฒันาและเลอืกขอ้สอบ 
-  จดัหาผูแ้ปลขอ้สอบ และดแูลควบคุมการแปลขอ้สอบ  
-  ประสานงานกบัผูเ้กีย่วขอ้งในเรื่องการรบัสมคัรสอบ การยนืยนัขอ้มลูผูส้มคัรสอบ และก าหนดช่วงเวลาทีผู่ส้มคัรมสีทิธิส์อบ 
-  ยนืยนัและแจง้ผลสอบอย่างเป็นทางการแก่ local affiliates 
-  ออกประกาศนียบตัรแกผู่ท้ีส่อบผ่าน 
-  โปรโมทโครงการสอบ 
-  ก ากบัดแูลผูถ้อืประกาศนียบตัรและการสะสมชัว่โมง CPE  

Pearson Vue 
- ใหบ้รกิารจดัสอบเพื่อรบัประกาศนียบตัรทุกชนิดของ IIA 
- อ านวยความสะดวกในเรื่องสถานทีส่อบ 
- ประสานงานกบั IIA ในเรื่องการก าหนดตารางสอบ และก าหนดการสอบของผูส้มคัร 
- ตรวจสอบหลกัฐานผูส้มคัรสอบ ณ สถานทีส่อบ 
- สาธติวธิกีารท าสอบโดยคอมพวิเตอร ์และคุมสอบ 
- สง่ผลสอบให ้IIA  

 

 



The Institute of Internal Auditors of Thailand - IIAT 
- สอบทานการแปลขอ้สอบ 
- รบัสมคัรสอบ และสอบทานคณุสมบตัผิูเ้ขา้สอบ 
- รบัช าระค่าสอบ 
- รวบรวมขอ้มลูผูเ้ขา้สอบน าสง่ให ้IIA  
- จดัสง่ ID และแจง้ยนืยนัสทิธิก์ารสอบแก่ผูส้มคัรสอบ 
- แจง้ผลสอบอย่างเป็นทางการแก่ผูเ้ขา้สอบ 
- มอบประกาศนียบตัรแก่ผูส้อบผ่าน 
- ประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิโครงการจดัสอบเพื่อรบัประกาศนียบตัรของ IIA  
- ก ากบัดแูลโครงการสะสม CPE ของผูถ้อืประกาศนียบตัรวชิาชพีในประเทศไทย  

การสมัครสอบ  
ผูส้มคัรสอบจะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามเงื่อนไขของแต่ละวฒุบิตัร  และท าการยื่นใบสมคัรพรอ้มเอกสาร

ประกอบ รวมถงึช าระค่าสมคัรสอบตามอตัราทีก่ าหนด ไดท้ีส่มาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ในวนัและเวลา
ท าการ หรอืสง่ขอ้มลูผ่านทางอเีมลท์ี ่academic@theiiat.or.th      

ในกรณีทีผู่ส้มคัรสอบไดร้บัการยนืยนัสทิธิส์อบจาก IIA แลว้  สมาคมฯ จะสง่จดหมายแจง้ยนืยนัสทิธิก์ารสอบ 
(Authorization to test) โดยในจดหมายจะแจง้ขอ้มลูการสอบ และระยะเวลาทีผู่ส้มคัรจะตอ้งท าการสอบในสว่นทีส่มคัร
ใหเ้สรจ็สิน้  ซึง่จะเป็นเวลา 180 วนันบัจากวนัทีส่ทิธิส์อบไดร้บัการยนืยนั     
 

ขัน้ตอนการสมคัรสอบ  
ส าหรบัผูส้มคัรสอบครัง้แรก  
1)   จนท. สตท. รบัเอกสารจากผูส้มคัร ตรวจสอบเอกสารใหค้รบถว้นตามแต่ละประเภทวฒุบิตัร     
2)   จนท.สตท. ตรวจสอบขอ้มลูผูส้มคัรจากระบบ IBM   

 สถานภาพสมาชกิสตท. และIIA   (เพื่อรบัสทิธิส์ว่นลด)  
 หมายเลขสมาชกิ IIA    
 ประวตักิารสอบเดมิ (ถา้ม)ี   
หมายเหตุ    ในบางกรณีผูส้มคัรอาจเคยสอบแลว้ กจ็ะม ีID สอบเดมิ ใหใ้ช ้ID สอบเดมินัน้  หากตรวจสอบแลว้
พบกว่าผูส้มคัรม ีID สอบและ ID สมาชกิต่างกนั ใหร้ะบุทัง้ 2 ID เพื่อแจง้ให ้IIA ท าการรวมประวตัแิละก าหนด ID 
ทีถู่กตอ้ง   

3)   รบัช าระค่าสมคัรสอบ  โดยค านวณตามอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีส่มคัร (อา้งองิอตัราหน้า web ธปท)  
4)   ใหจ้นท.การเงนิ ออกใบเสรจ็รบัเงนิ และสง่มอบใหล้กูคา้   
5)   จนท. การเงนิน าสง่เอกสารสมคัรสอบ และส าเนาใบเสรจ็ใหจ้นท. Certification Admin  
6)   จนท. Certification Admin ตรวจสอบบญัชผีูใ้ชใ้นระบบ CCMS ก่อน เพื่อป้องกนัการสมคัรบญัชผีูใ้ชซ้ ้า 
7)   จนท. Certification Admin จะท าการสง่ขอ้มลูการสอบในระบบ Institute Center ของ IIA ตามล าดบัคอื 
 Step 1    ใสข่อ้มลู  CUSTOMER DEMOGRAPHIC RECORD (CDR) หรอืขอ้มลูสว่นตวัของ 

  ผูส้มคัรสอบใหแ้ก่ IIA เพื่อสรา้งบญัชผีูใ้ชใ้นระบบ  IC    
Step 2  เมื่อ IIA ตอบรบั CDR  แลว้ ใหใ้สข่อ้มลู  FORM RECORD (FRR) ในสว่น Application  

 และ Documentation  หรอื ขอ้มลูการสมคัรสอบวุฒบิตัร และเอกสารประกอบการสมคัร 
 ในระบบ  
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Step 3   เมื่อ IIA ตอบรบั FRR App & Documentation  แลว้ ใหใ้สข่อ้มลู FORM RECORD  
 (FRR) ในสว่นวชิาทีผู่ส้มคัรตอ้งการสอบในระบบ IC  

Step 4   เมื่อ IIA ตอบรบั FRR แลว้  IIA จะแจง้ Authorization to test ของผูส้มคัรแต่ละคนมาให ้
ใหจ้นท. จดัท า Authorization to test letter สง่ใหแ้กผู่ส้มคัรสอบทางอเีมล ์ 

หมายเหต ุ   เนื่องจากการสอบครัง้แรกมีขัน้ตอนคอ่นข้างมากอาจใช้ระยะเวลาเกือบ 4 สปัดาห์  หรือมากกวา่ใน 

    กรณีที่ระบบ IC มีปัญหา   จึงขอให้จนท.สตท. แจ้งระยะเวลาทีค่าดวา่จะกระบวนการสมคัรสอบจะ 

    เสร็จสิน้ตอ่ผู้สมคัรในวนัท่ีรับสมคัรด้วย   

 
ส าหรรับููที่่เคสสมัครสอบแลทว  
1)   จนท. สตท. รบัใบสมคัรสอบจากผูส้มคัร หากเป็นกรณีนกัศกึษาหรอือาจารยป์ระจ า จะตอ้งแนบใบรบัรอง 
      สถานภาพฉบบัใหมม่าดว้ย  
2)   จนท. Cert Admin  ตรวจสอบขอ้มลูผูส้มคัรจากระบบ CCMS ว่าผูส้มคัรยงัอยู่ม ีEligibility Period 4 ปี 
      หรอืไม่  หากพบว่าผูส้มคัรหมดอายแุลว้ จะตอ้งแจง้ใหท้ าการสมคัรใหม่ เหมอืนการสมคัรสอบครัง้แรก   
3)   หากยงัไม่หมดอายุ กใ็หจ้นท. Cert Admin  ตรวจสอบประวตัสิอบใน IBM เพื่อดปูระวตักิารสอบเดมิ 
      เพื่อใหท้ราบวา่เป็นการสอบซ ้าในสว่นทีส่อบไม่ผ่านหรอืไม ่และครบก าหนด 90 วนัหรอืไม่     
4)   รบัช าระค่าสมคัรสอบ  โดยค านวณตามอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีส่มคัร (อา้งองิอตัราหน้า web ธปท)  
5)   ใหเ้จา้หน้าทีก่ารเงนิ ออกใบเสรจ็รบัเงนิ และสง่มอบใหล้กูคา้   
6)   เจา้หน้าทีก่ารเงนิน าสง่เอกสารสมคัรสอบ และส าเนาใบเสรจ็ใหจ้นท. Certification Admin 
7)   จนท. Cert Admin สง่ขอ้มลู FRR ในสว่นวชิาทีผู่ส้มคัรตอ้งการสอบในระบบ IC  ไดเ้ลย  
8)   เมื่อ IIA ตอบรบั FRR แลว้   IIA จะแจง้ Authorization to test ของผูส้มคัรแต่ละคนมาใหใ้หจ้นท. จดัท า  
      Authorization to test letter สง่ใหแ้ก่ผูส้มคัรสอบทางอเีมล ์ 
 
ระยะเวลาท่ีมีสิทธ์ิสอบ   (Eligibility Period) 

IIA ก าหนดใหผู้ส้มคัรสอบทุกคนจะตอ้งท าการสอบรบัวุฒบิตัรแต่ละประเภทใหผ้่านภายใน 4 ปีนบัจากวนัที่
ไดร้บัอนุมตัใิหส้อบ หากพน้ก าหนด 4 ปีแลว้ยงัสอบไม่ผ่าน จะถอืว่าผลสอบทีผ่่านมาแต่ละครัง้และสทิธิก์ารสอบทัง้หมด
จะกลายเป็นโมฆะ   ผูส้มคัรทีป่ระสงคจ์ะสอบ จะตอ้งท าการสมคัรสอบ สง่เอกสารขอสมคัรสอบใหม่ รวมถงึช าระค่าแรก
เขา้และค่าสอบใหมท่ัง้หมด 
หมายเหตุ    จนท. สตท. จะตอ้งตรวจสอบ Eligibility Period ของผูส้มคัรในระบบ CCMS  ก่อนท าการรบัสมคัร  
 
การก าหรนดวันและเวลาสอบ  

ส าหรบัผูส้มคัรสอบครัง้แรก  เมื่อไดร้บัการยนืยนัสทิธิก์ารสอบจากสมาคมฯ แลว้ จะตอ้งเขา้ไปสรา้ง 
account ของตนเองในระบบของ Pearson Vue ที ่  www.pearsonvue.com  โดยก าหนด username และ password 
เอง  ทัง้นี้ผูส้อบจะตอ้งจ าหรอืจด username และ password ทีต่นก าหนดไว ้เน่ืองจากเป็นขอ้มลูสว่นตวัทีส่มาคมฯ ไม่
ทราบ  หากหายหรอืจ าไม่ได ้จะตอ้งตดิต่อไปยงั customer service ของ Pearsonvue ใหส้ง่มาใหใ้หม่เท่านัน้   

ทัง้นี้ เมื่อ account ของผูส้อบไดร้บัการยนืยนัจาก pearsonvue แลว้  ผูส้อบจะสามารถ log in เพื่อเขา้ไป
ก าหนดสถานทีส่อบ  ภาษาทีต่อ้งการสอบ  รวมถงึวนัและเวลาทีต่นสะดวกเขา้รบัการสอบได ้ 

http://www.pearsonvue.com/


ส าหรบัผูท่ี้เคยสอบหรอืมี account ในระบบแล้ว  เมื่อไดร้บัการยนืยนัสทิธิก์ารสอบจากสมาคมฯ            
กส็ามารถ log in เขา้ไปใน www.pearsonvue.com เพื่อก าหนดสถานทีส่อบ  ภาษาทีต่อ้งการสอบ  รวมถงึวนัและเวลา
ทีต่นสะดวกเขา้รบัการสอบได ้

 
 การเล่ือน หรรือสกเลิกการสอบ  
 หากผูส้มคัรสอบไดท้ าการก าหนดวนัและเวลาสอบในระบบแลว้  และประสงคจ์ะเลื่อนหรอืยกเลกิการสอบ 
จะตอ้งแจง้ไปทาง Pearsonvue ล่วงหน้าอย่างน้อย  48 ชัว่โมงกอ่นก าหนดการสอบดว้ยตนเอง   และช าระค่าเลื่อนหรอื
ยกเลกิการสอบตรงไปยงั Pearsonvue  และรอรบัการยนืยนัจาก Pearsonvue  หากใกลถ้งึก าหนดการสอบเดมิแลว้
ผูส้มคัรสอบยงัไม่ไดร้บัการยนืยนักลบั  ขอใหต้ดิต่อ call center ของ Pearsonvue   ทัง้นี้  หากการเลื่อนหรอืยกเลกิ
การสอบไม่สมบรูณ์ และผูส้มคัรสอบไม่ปรากฎตวัในวนัสอบ จะถอืว่าสละสทิธิก์ารสอบ และจะไม่สามารถขอคนืสทิธิ ์
สอบ หรอืค่าสมคัรสอบได ้ หากตอ้งการสอบใหม่ จะตอ้งท าการสมคัรและช าระค่าสอบใหม่เท่านัน้  
 

การขยายเวลาสอบ  (Extension Exam Day) 
หากผูส้มคัรเคยก าหนดวนัและเวลาสอบ รวมถงึท าการเลื่อนสอบแลว้  1 ครัง้ แต่กย็งัไม่สะดวกท าการสอบ

ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไดอ้กี   ผูส้มคัรสอบสามารถแจง้มายงัสมาคมฯ เพื่อท าเรื่องขอขยายเวลาสอบ ไดอ้กี 1 ครัง้
เป็นระยะเวลา 30 วนั  60 วนั หรอื 90 วนั โดยช าระค่าธรรมเนียมการขอขยายเวลาสอบมายงัสมาคมฯ    
หมายเหตุ     จนท.สตท. จะตอ้งตรวจสอบวนัสอบครัง้สดุทา้ยของสว่นทีส่มคัรจากระบบ IBM ก่อนรบัสมคัรสอบ  
 
อัตราค่าสอบ และค่าธรรมเน่สมต่าง ๆ          หนว่ย  : USD 

ประเภี สมาชิก IIA บุคคลีั่วไป นักศึกษาและอาจารส์ประจ า 
ค่าแรกเขา้ (ต่อ 1 วุฒบิตัร)  100 200 50 
CIA Part 1  250 350 200 
CIA Part 2  200 300 150 
CIA Part 3 200 300 150 
Specialty Exam Fee  
(CCSA, CFSA, CRMA, CGAP) 

350 450 N/A 

Extension Fee 
 30 days 
 60 days 
 90 days 

 
50 
75 
100 

 
50 
75 
100 

 
50 
75 
100 

ค่าเลื่อนหรอืยกเลกิการสอบ  
(จ่ายตรง Pearsonvue) 

75 75 75 

ค่าขยาย Eligibility Period ระยะเวลา 12 เดอืน 
(ท าได ้1 ครัง้)  

250 250 250 

ค่ารายงาน CPE ของ CIA  35 110 N/A 
ค่ารายงาน CPE ของ Specialty Exam  15 105 N/A 
การเข้ารบัการสอบ 
 เมื่อผูส้มคัรท าการก าหนดวนัและเวลาสอบบนระบบของ Pearsonvue แลว้  จะไดร้บัอเีมลย์นืยนัการเขา้สอบ
จาก  Pearsonvue  ผูส้มคัรจะตอ้งน าอเีมลฉ์บบัดงักล่าว พรอ้มทัง้บตัรประชาชนทีม่ชีื่อภาษาองักฤษ (SMART ID 
CARD) หรอื Passport ตวัจรงิ  ไปแสดงตนหน้าหอ้งสอบก่อนการสอบเริม่อย่างน้อย 30 นาท ี                           

http://www.pearsonvue.com/


ทางจนท. ของศนูยส์อบจะตรวจสอบเอกสารยนืยนัก าหนดการสอบ  หลกัฐานแสดงตน  ในกรณีทีผู่เ้ขา้สอบสวมแว่นตา 
ทางจนท.จะตรวจสอบแว่นตาโดยเครื่องมอือเิลก็ทรอนิกสก์่อนอนุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบ   ผูส้อบ ไม่สามารถน าสิง่ของใด 
ๆ ตดิตวัเขา้หอ้งสอบได ้ หากผูส้อบท่านใดท าขอ้สอบเสรจ็ก่อนเวลาสามารถยกมอืเพื่อใหจ้นท.ศนูยส์อบ มาพาออก
จากหอ้งสอบได ้  ทัง้น้ีจนท.ศนูยส์อบไมม่สีทิธิพ์ดูคุยเกีย่วกบัขอ้สอบใดๆ  
 
ข้อสงสยัหรือปัญหาในการเข้ารบัการสอบ 
 ในกรณีทีผู่ส้อบมปีญัหาหรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบัขอ้สอบ สามารถแจง้ไปยงั IIA  หรอืผ่านทางสมาคมฯ ได ้
อย่างไรกต็าม ขอ้สงสยัหรอืปญัหาดงักล่าว จะไดร้บัการสอบทานจาก IIA แต่จะไม่มกีารปรบัผลสอบหรอืแกไ้ขผลสอบ
ใด ๆ ใหแ้ก่ผูส้อบ    
 ในกรณีทีศ่นูยส์อบปิดเนื่องจากมเีหตุสดุวสิยั  ทางศนูยส์อบจะพยายามตดิต่อผูเ้ขา้สอบเพื่อแจง้ใหท้ราบ หาก
ไม่สามารถตดิต่อได ้ทางศนูยฯ์ จะชดเชยโดยการคนืสทิธิส์อบใหแ้ก่ผูส้อบเป็นกรณี ๆ ไป อย่างไรกต็าม หากศนูยส์อบ
ไม่ไดปิ้ด แต่ผูส้อบไมป่รากฎตวัเขา้สอบตามก าหนด ทางศนูยส์อบจะไดร้บัผดิชอบใด ๆ  
 ในกรณีทีเ่กดิปญัหาทางเทคนิคระหว่างการสอบ  ทางศนูยส์อบจะใหผู้ส้อบรอประมาณ 30 นาทเีผื่อปญัหาจะ
ไดร้บัการแกไ้ข  หากปญัหายงัคงไม่ไดร้บัการแกไ้ขภายใน 30 นาท ี ผูส้อบจะไดส้ทิธิก์ าหนดวนัและเวลาสอบใหม่ ใน
กรณีนี้ผูส้อบจะไม่เสยีค่าเลื่อนสอบ  
 
เกณฑผ์่านสอบส าหรบัทุกวฒิุบตัร  
ขอ้สอบแต่ละขอ้จะมคีะแนนไม่เท่ากนัขึน้อยู่กบัความยากง่ายของขอ้สอบและวตัถุประสงคก์ารออกขอ้สอบ  ทัง้นี้
คะแนนดบิทีไ่ดร้บัทัง้หมดจะถูกน าไปประมวลผลและแจง้ผล โดยคะแนนเตม็ทัง้สิน้จ านวน 800 คะแนน  เกณฑก์าร
ผ่านสอบ 75%  ดงันัน้ผูท้ีม่คีะแนน 600 ขึน้ไปจะถอืว่าสอบผ่านในสว่นนัน้ ๆ   ส าหรบัผูท้ีส่อบผา่น ทาง IIAจะแจง้
เพยีงว่า Pass   ส าหรบัผูท้ีส่อบไม่ผ่าน IIA จะแจง้ผลคะแนน พรอ้มขอ้ควรปรบัปรุง  อย่างไรกต็าม หลงัจากเสรจ็สิน้
การสอบ ผูส้อบจะไดร้บัผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ  และในเดอืนถดัมาทาง IIA จะแจง้ผลสอบอย่างเป็นทางการผ่าน
ทางสมาคมฯ อกีครัง้     
 
การสอบซ า้  (Retest)  

 การสอบซ า้ในกรณีสอบไม่ผา่น 
 ในกรณีทีผู่ส้มคัรไดท้ าการสอบในสว่นใดสว่นหนึ่งไปแลว้ และสอบไม่ผ่าน  หากประสงคจ์ะสอบซ ้าในสว่นเดมิ  
จะตอ้งรอใหค้รบก าหนด 90 วนันบัจากวนัทีน่ัง่สอบ แลว้จงึจะสามารถยื่นใบสมคัรสอบได ้ 

 การสอบซ า้ในกรณีเคยสอบผา่นแล้ว 
 ส าหรบัผูส้มคัรสอบ CIA ทีเ่คยสอบผ่านสว่นใดสว่นหนึ่งแลว้ แต่ปรากฎว่าไม่สามารถผ่านการสอบทัง้ 3 part 
ไดภ้ายในระยะเวลา 4 ปี   หากประสงคจ์ะท าการสอบ part ดงักล่าวใหม่ จะตอ้งรอใหค้รบก าหนด 3 ปี จงึจะสามารถ
สมคัรสอบใน Part ทีต่นเองเคยสอบผ่านไปแลว้ได ้ 
 

 
 
 
 
 



การส่งมอบวุฒบัิตร  
ส าหรบัผูท้ีส่อบผ่านและมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามเงื่อนไขของ IIA    ทาง IIA จะน าสง่วฒุบิตัรมายงัสมาคมฯ เป็นราย
ไตรมาส  เมื่อสมาคมฯ ไดร้บัวฒุบิตัรแลว้จะท าการแจง้ใหผู้ส้อบผ่านมารบัวฒุบิตัรต่อไป  
 
การรกัษาสถานภาพผูถื้อวฒิุบตัร  
ผูถ้อืวุฒบิตัรทุกประเภทของ IIA จะตอ้งท าการสะสมชัว่โมงการศกึษาต่อเนื่องเพื่อพฒันาวชิาชพี  (Continuing 
Professional Education - CPE) และรายงานเป็นประจ าทุกปี   หากผูถ้อืวฒุบิตัรขาดการรายงาน ทาง IIA จะพกั
สถานภาพวุฒบิตัรนัน้ ๆ และผูถ้อืวุฒบิตัรจะไม่สามารถอา้งองิวฒุบิตัรดงักล่าวไดจ้นกว่าจะไดร้ายงานชัว่โมง CPE ตาม
เงื่อนไขของ IIA และไดร้บัการคนืสถานภาพดงักล่าว  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Certified Financial Services Auditor (CFSA) 
 
CFSA หมายถึง ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในดา้นการบรกิารการเงนิ ซึง่เป็นประกาศนียบตัรทีส่มาคม             
ผูต้รวจสอบภายในสากล ไดจ้ดัท าและออกแบบเพื่อวดัความรูแ้ละความมปีระสทิธภิาพในหลกัการและการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบภายในในอุตสาหกรรมการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ คอื ธุรกจิธนาคาร  ธุรกจิประกนั และธุรกจิหลกัทรพัย ์  
ทัง้นี้ รปูแบบการสอบเปิดโอกาสใหผู้ส้อบเลอืกสายธุรกจิบรกิารดา้นการเงนิทีต่นตอ้งการไดร้ะหวา่ง 1)  ธุรกจิธนาคาร  
2)  ธุรกจิประกนั และ 3)   ธุรกจิหลกัทรพัย ์ 
 

เน้ือหาของการสอบ  
แบ่งออกเป็น 2 สว่น  
 
ส่วนท่ี 1  เป็นเน้ือหาภาพรวมเก่ียวกบัธรุกิจการเงิน  มีน ้าหนักข้อสอบ  80%  เน้ือหาประกอบด้วย  
Domain I:  การตรวจสอบดา้นบรกิารทางการเงนิ  (25-35%) 
Domain II:  การตรวจสอบผลติภณัฑท์างการเงนิ  (25-35%) 
Domain III:  การตรวจสอบกระบวนการใหบ้รกิารทางการเงนิ  (25-35%) 
Domain IV:  สภาพแวดลอ้มการก ากบัดแูล  (10-20%) 
 
ส่วนท่ี 2  เป็นเน้ือหาเน้นเฉพาะประเภทธรุกิจท่ีผูส้มคัรสอบเลือก  มีน ้าหนัก 20%   คือ  
ธุรกจิธนาคาร  :   ผลติภณัฑ ์ กระบวนการ และสภาพแวดลอ้มการก ากบัดแูล  (20% — Proficiency Level) 
ธุรกจิประกนั   :    ผลติภณัฑ ์ กระบวนการ และสภาพแวดลอ้มการก ากบัดแูล  (20% — Proficiency Level) 
ธุรกจิหลกัทรพัย ์:   ผลติภณัฑ ์ กระบวนการ และสภาพแวดลอ้มการก ากบัดแูล  (20% — Proficiency Level) 
 
จ านวนข้อสอบและระยะเวลาการสอบ  
ขอ้สอบปรนยั 4 ตวัเลอืก จ านวน 115 ขอ้  ระยะเวลาการท าสอบ 2 ชัว่โมง 55 นาท ี 
 

คณุสมบติัของผูมี้สิทธ์ิสอบ  
ผูม้สีทิธิส์อบจะตอ้งมคุีณสมบตั ิดงัต่อไปน้ี  

1.  บุคคลทัว่ไปทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละมปีระสบการณ์ท างานดา้นตรวจสอบภายใน  หรอืงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เช่น การบรหิารความเสีย่ง  การควบคุมภายใน การสอบบญัช ี  ฯลฯ  อย่างน้อย 2 ปี   

2.  บุคคลทัว่ไปทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืสงูกว่า และมปีระสบการณ์ท างานดา้นตรวจสอบภายใน หรอืงานที่
เกีย่วขอ้ง เช่น การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน  การสอบบญัช ีฯลฯ  อย่างน้อย 1 ปี  

3.  บุคคลทัว่ไปทีจ่บการศกึษาระดบัอนุปรญิญา จะตอ้งมปีระสบการณ์การท างานดา้นตรวจสอบภายใน หรอืงานที่  
เกีย่วขอ้ง เช่น การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน  การสอบบญัช ีฯลฯ  อย่างน้อย 5 ปี  

4.  หากการศกึษาต ่ากว่าระดบัอนุปรญิญา จะตอ้งมปีระสบการณ์การท างานดา้นตรวจสอบภายใน หรอืงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เช่น การบรหิารความเสีย่ง การควบคุมภายใน  การสอบบญัช ีฯลฯ  อย่างน้อย 7 ปี  

5.    บุคคลในขอ้ 1, 2, 3 และ 4 จะมปีระสบการณ์การตรวจสอบในธุรกจิการเงนิ อย่างน้อย 2 ปี  
 

https://na.theiia.org/certification/CFSA-Certification/Pages/Exam-Syllabus-Domain-1.aspx
https://na.theiia.org/certification/CFSA-Certification/Pages/Exam-Syllabus-Domain-2.aspx
https://na.theiia.org/certification/CFSA-Certification/Pages/Exam-Syllabus-Domain-3.aspx
https://na.theiia.org/certification/CFSA-Certification/Pages/Exam-Syllabus-Domain-4.aspx


เอกสารประกอบการสมคัรสอบ  
ส าหรบัการสอบครัง้แรก  
 บุคคลทัว่ไป 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรอืพาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอายพุรอ้มเซน็รบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
 ใบทรานสครปิตห์รอืใบปรญิญาบตัร พรอ้มส าเนาเซน็รบัรอง 
 CBT Application Form  
 Experience Verification  ใบรบัรองประสบการณ์ท างาน ซึง่มลีายเซน็รบัรองโดยผูบ้งัคบับญัชา  
 Character Reference Form  ใบรบัรองความประพฤต ิซึง่มลีายเซน็รบัรองของผูบ้งัคบับญัชา หรอื 

 ผูถ้อืวุฒบิตัรใด ๆ ของ IIA 
 
ส าหรบัการสอบครัง้ต่อไป  
        ผูส้มคัรสอบ กรอกเฉพาะ CBT Reapplication Form และแฟกซม์ายงัสมาคมฯ พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิ
เท่านัน้ 
 
หมายเหต ุ    ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล  จะตอ้งแนบใบจดทะเบยีนการเปลีย่นชือ่หรอืนามสกุลมาดว้ย  
 

คู่มือการเตรียมตวัสอบ  

 CFSA Study Guide  
 Auditing Derivative Strategies by Barbara Davison 
 Auditing Investments by Barbara Davison 
 The Broker-Dealer Audit Guide by Richard D. Ross 
 Financial Shenanigans: How to Detect Accounting Gimmicks and Fraud in Financial Reports by Dr. 

Howard Schilit 
 Mergers, Acquisitions, and Divestitures: Control and Audit Best Practices by Dr. Georges M. Selim, 

Dr. Sudi Sudarsanam, and Michael K. Lavine 
 Understanding the Mergers and Acquisitions Process by Barbara Davison 
 Sample Exam Questions  

 
 

http://www.theiia.org/bookstore/product/cfsa-1357.cfm
http://www.theiia.org/bookstore/product/auditing-derivative-strategies-1110.cfm
http://www.theiia.org/bookstore/product/auditing-investments-1102.cfm
http://www.theiia.org/bookstore/product/brokerdealer-audit-guide-1115.cfm
http://www.theiia.org/bookstore/product/financial-shenanigans-how-to-detect-accounting-gimmicks-fraud-in-financial-reports-third-edition-1501.cfm
http://www.theiia.org/bookstore/product/mergers-acquisitions-and-divestitures-control-and-audit-best-practices-1129.cfm
http://www.theiia.org/bookstore/product/understanding-the-mergers-and-acquisitions-process-1103.cfm
https://na.theiia.org/certification/CFSA-Certification/Pages/Sample-Exam-Questions.aspx

