
 

ข้อก ำหนดกำรรำยงำน CPE ส ำหรบัผู้ถือวุฒิบตัรสำกล 
 
ผู้ถอืวุฒิบัตรจะต้องรบัรองตนเองโดยการเก็บสะสมชัว่โมงการพฒันาวชิาชพีอย่างต่อเนือ่งให้ครบถ้วน และมี
หน้าท ี่ร ับรองว่าช ัว่โมง CPE ท ี่ได้มานัน้สอดคล้องกับแนวทางการสะสมชัว่โมง CPE ที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการวุฒิบัตรวชิาชพี  ผู้ถอืวุฒิบัตรจะต้องน าส่งแบบฟอร์มการรายงานชัว่โมง CPE ทุกปี รวมถงึต้อง
รบัรองว่าการรายงานนัน้เป็นไปตามข้อก าหนดการพฒันาวชิาชพีอย่างต่อเนือ่ง   
 
ผู้ถอืวุฒิบัตร จะได้รบัแจ้งเตอืนให้รายงาน CPE ทุกปี  ผู้ถอืวุฒิบัตรสามารถส่งแบบฟอร์มการรายงาน CPE 
ได้ในระบบการจดัการข้อมูลวุฒิบัตรผู้สอบ (CCMS) ของ IIA ภายในวันท ี ่31 ธ.ค.ของทุกปี หรือผ่านทาง
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในในประเทศ ภายในวนัท ี30 พฤศจกิายน ของทุกปี   
 

ทัง้นี้คณะกรรมการวุฒิบัตรวชิาชพีอาจจะอนุมตัยิกเว้นการเกบ็สะสม CPE ทัง้หมด หรอืบางส่วน (เมือ่ได้ร ับ
การร้องขอ) ให้แก่ผู้ถอืวุฒิบัตรท ีม่เีหตุผลอันสมควรเช่น ผู้ท ีถู่กเกณฑ์ทหาร หรอืผู้ท ีป่ระสบปญัหา 
 
ผู้ถอืวุฒิบัตรแต่ละท่านควรส่งแบบฟอร์มการรายงาน CPE โดยไม่ต้องแนบเอกสารประกอบไปยงั IIA หรือ
ผ่านทางสมาคมฯในประเทศ เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก าหนดการรายงาน CPE  ผู้ถอืวุฒิบัตรทุกท่านควรเก็บ
รกัษาส าเนาแบบฟอร์มรายงานทีย่ ืน่ต่อ IIA รวมถงึเอกสารประกอบการรายงานไว้อย่างน้อย 3 ปีหลงัจากการ
รายงาน เพือ่ย ืน่ต่อ IIA หรอืผู้ท ีไ่ด้รบัมอบหมายจาก IIA ในกรณที ี ่IIA ขอตรวจสอบภายหลงั  ซึง่ผู้ถอืวุฒิบตัร
จะต้องเกบ็บันทกึข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ เพือ่สนบัสนุนการรายงานท ีต่นย ืน่ต่อ IIA ในกรณถูีกตรวจ : 

1. ชือ่โปรแกรม และ/หรอื รายละเอียดของเนื้อหา 
2. วนัท ีเ่ข้าร่วม 
3. สถานทีจ่ดัอบรมหรอืโครงการ 
4. องค์กรท ีใ่ห้การสนบัสนุน 
5. จ านวนชัว่โมงซึง่ได้รบัจากผู้จดัหลกัสูตร  
6. จดหมาย ใบวุฒิบัตร หรอืใบรบัรองการเข้าอบรม 
7. เอกสารประชาสัมพนัธ์ การน าเสนอปากเปล่า และการมส่ีวนร่วมในแบบอื่น ๆ  

 
การไม่ส่งรายงานภายในก าหนดจะมีผลท าให้สถานภาพวุฒิบัตรเปลีย่นไปโดยอัตโนมตั ิจาก “ Active” เป็น     
“In active”  
 
สถำนภำพกำรรำยงำน CPE  
ผู้ถอืวุฒิบัตรจะต้องระบุสถานภาพของตนเองเมือ่รายงาน CPE ประจ าปี  ท ัง้นี้ จ านวนชัว่โมง CPE ทีต้่อง
สะสมจะแตกต่างไปข ึ้นอยู่กบัประเภทของวุฒบิตัรและสถานภาพในขณะทีร่ายงาน  
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สถำนภำพ ควำมหมำย 
กำรน ำ

วุฒิบตัรไปใช้ 

กำรปฏิบติังำน

ด้ำนกำร

ตรวจสอบ 

จ  ำนวนชัว่โมง CPE ท่ีต้องกำร ต่อปี 

CIA 
CCSA, CFSA, 

CGAP, CRMA 

ปฏิบัตงิาน ยงัปฏิบัตงิานด้านการ

ตรวจสอบภายใน หรอื

งานท ีเ่ก ีย่วข้อง 

ได้ ได้ 40 20 

ไม่ได้

ปฏิบัตงิาน  

ไม่ได้ปฏิบัตงิาน

ตรวจสอบภายในหรอื

งานท ีเ่ก ีย่วข้อง 

ได้ ไม่ได้ 20 10 

เกษยีณ ไม่ได้ท างานแล้ว ได้ ไม่ได้ 0 0 

พกั

สถานภาพ 

เมือ่ขาดการรายงาน

ชัว่โมง CPE หรอื         
ไม่ช าระค่าธรรมเนยีม

การพฒันาวชิาชพี

อย่างต่อเนือ่ง กจ็ะถูก

เปลีย่นสถานภาพโดย

อัตโนมตั ิ

ไม่ได้ ไม่ได้ จ านวนชัว่โมงในการขอคนืสถานภาพ

ข ึ้นอยู่กบัประเภทของวุฒิบัตรและ
ระยะเวลาการถูกพกัสถานภาพ 

 
ค่ำธรรมเนียมกำรพฒันำวิชำชีพอย่ำงต่อเน่ือง 
ผู้ถอืวุฒิบัตรทุกคนทีย่งัปฏิบตังิาน และไม่ได้ปฏิบัตงิาน  จะต้องช าระค่าธรรมเนยีมการพฒันาวชิาชพีอย่าง
ต่อเนือ่ง  หากไม่ได้ช าระค่าธรรมเนยีมดงักล่าวภายในวนัท ี ่31 ธนัวาคม จะมผีลท าให้สถานภาพวุฒิบัตร
เปลีย่นไปโดยอัตโนมตัจิาก “Active” เป็น “Inactive”  ผู้ถอืวุฒิบัตรอาจต้องด าเนนิการขอคนืสถานภาพ           
ผู้ตรวจสอบภายในรบัอนุญาต และในการด าเนนิการขอคนืสถานภาพ ผู้ถอืวุฒิบัตรต้องรายงานชัว่โมง CPE 
โดยใช้แบบฟอร์มการรายงาน CPE  และต้องช าระค่าธรรมเนยีมการพฒันาวชิาชพีอย่างต่อเนือ่งประจ าปีด้วย  
 
กำรคืนสถำนภำพผู้ถอืวุฒิบตัร 
หากผู้ถอืวุฒิบัตรถูกพกัสถานภาพนานเกนิกว่า 12 เดอืน  ผู้ถอืวุฒิบัตรจะต้องสะสมและรายงานจ านวนชัว่โมง 
CPE ให้ครบตามสถานภาพของตน (อ้างอิงข้อมูลจากส่วนสถานภาพการรายงาน CPE ข้างต้น)  นอกจากนี้ 
ผู้ถอืวุฒิบัตรท ีถู่กพกัสถานภาพจะต้องช าระค่าธรรมเนยีมการคนืสถานภาพผู้ถอืวุฒิบตัรเมือ่ท าการรายงาน 
CPE ด้วย 
 
กำรรบัรองตนเอง 
ในขณะทีก่รอกแบบฟอร์มการรายงาน CPE ผู้ถอืวุฒิบัตรทุกคนจะต้องรบัรองตนเองในเรือ่งต่อไปนี้:  

 จะให้บรกิารงานตรวจสอบภายในท ีเ่ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพีฯ 
 จะปฏิบัตติามประมวลจรรยาบรรณ 
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 จะไม่ท าให้ IIA เสื่อมเสียช ือ่เสียง 
 จะเปิดเผยข้อมูลกรณถูีกด าเนนิคดอีาญาท ีม่ขี ึ้นก่อนช่วงเวลาการรายงาน  

 
กิจกรรมท่ีเข้ำเกณฑ์นับชัว่โมงกำรพฒันำวิชำชีพอย่ำงต่อเน่ือง 
เป็นท ีค่าดหวงัว่าผู้ถอืวุฒิบัตรจะรกัษามาตรฐานของวชิาชพีในระดบัสูงด้วยการคดัเลอืกโปรแกรมการศกึษาท ี่
มคีุณภาพเพือ่น ามารายงานการสะสมชัว่โมงการพัฒนาวชิาช ีพอย่างต่อเนื่อง ท ัง้นี้ เกณฑ์การพจิารณา
โปรแกรมการศกึษาอย่างต่อเนือ่งท ีย่อมรบัได้โดยท ัว่ไปมดีงันี้ :  

1. โปรแกรมเฉพาะนัน้เป็นท ีย่อมรบัว่าเป็นโปรแกรมการเรยีนรู้อย่างเป็นทางการ และมส่ีวนโดยตรงต่อ
ความสามารถเชงิวชิาชพีของผู้ถอืวุฒิบัตร  

2. โปรแกรมทีไ่ด้รบัการยอมรบัจะแตกต่างกนัไปในแต่ละโปรแกรม ดงัข้อมูลด้างล่างนี้  
 

CIA CCSA CFSA CGAP CRMA 

ส่งผลต่อความสามารถด้านวชิาชพีของผู้เข้าร่วม 

วตัถุประสงค์ของโปรแกรมระบุระดบัความรู้ท ีผู้่เข้าร่วมจะได้รบั หรอืระดบัความสามารถท ีจ่ะ แสดงให้เหน็หลงัจาก 

จบโปรแกรม 

ระบุระดบัการศกึษา หรอืประสบการณ์เบื้องต้นท ีผู้่เข้าร่วมโปรแกรมควรม ีซึง่เหมาะสมกบัโปรแกรม 

พฒันาเนื้อหาวชิาและออกแบบการสอนโดยผู้เช ีย่วชาญทีม่คีุณสมบัตเิหมาะสม 

เนื้อหาของโปรแกรมเป็นปจัจุบัน 

เป็นโปรแกรมระดบั

มอือาชพีและ

เกีย่วข้องกบัองค์

ความรู้ของ CIA 

เป็นโปรแกรมระดบัมอื

อาชพีและเกีย่วข้องกบั

โครงสร้างหวัข้อการ

สอบ CCSA 

เป็นโปรแกรม

ระดบัมอือาชพีและ

เกีย่วข้องกบั

โครงสร้างหวัข้อ

การสอบ CFSA 

เป็นโปรแกรมระดบั

มอือาชพีและ

เกีย่วข้องกบั

โครงสร้างหวัข้อ

การสอบ CGAP 

เป็นโปรแกรมระดบั

มอือาชพีและ

เกีย่วข้องกบั

โครงสร้างหวัข้อการ

สอบ CRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อก ำหนดกำรรำยงำน CPE  จัดท ำ โดยสตท. ปี 2558  4 

 

หวัข้อวชิาต่อไปนี้ได้รบัการยอมรบัใหเ้กบ็ช ัว่โมง CPE ได้ตราบเท่าท ีม่คีุณสมบัตติรงกบัโครงสร้างหวัขอ้และ
หลกัเกณฑ์การเกบ็ CPE ข้ออื่น ๆ   

CIA CCSA CFSA CGAP CRMA 

การตรวจสอบและ

การบัญช ี

หลกัการพื้นฐาน

งาน CCSA 

การตรวจสอบการ

บรกิารทางการเงนิ 

- ธนาคาร 
- ประกนั 
- ธุรกจิ

หลกัทรพัย์ 

มาตรฐานและการ

ควบคุม / โมเดล

ความเสี่ยง  

กจิกรรมการ

ประเมนิ/การให้

ความเช ือ่มัน่ด้าน
การบรหิารความ

เสี่ยง 

การบรหิารและการ

สื่อสาร (ท ัง้โดย
วาจาและการเขยีน) 

การบูรณาการงาน 

CSA 

การปฏิบัตงิาน

ตรวจสอบภาค
ราชการ 

หลกัการพื้นฐาน

งานบรหิารความ
เสี่ยง 

คอมพวิเตอร์ องค์ประกอบของ

กระบวนการ CSA 

วธิแีละทกัษะ

ตรวจสอบภาค

ราชการ 

องค์ประกอบของ

ความเสี่ยง 

การประยุกต์ใช้ 

คณติศาสตร์ สถติ ิ

และการวเิคราะห์
เชงิปรมิาณในธุรกจิ 

วตัถุประสงค์ทาง

ธุรกจิและผลการ

ด าเนนิงานของ
องค์กร 

 สภาพแวดล้อมการ

ตรวจสอบภาค

ราชการ 

ทฤษฎีการควบคุม

และการประยุกต์ใช้ 

เศรษฐศาสตร์ การประเมนิและ

ระบุความเสี่ยง 

  วตัถุประสงค์ทาง

ธุรกจิและผลการ

ด าเนนิงานของ
องค์กร 

กฎหมายธุรกจิ ทฤษฎีการควบคุม

และการประยุกต์ใช้ 

   

หวัข้อธุรกจิเฉพาะ 

เช่น การเงนิ  การ

ผลติ การตลาด  

งานบุคคล 

    

อุตสาหกรรมเฉพาะ

เช่น ภาคราชการ  

ธนาคาร  การ

บรกิารสาธารณะ 

หรอืพลงังาน 
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กจิกรรมอื่น ๆ นอกเหนอืจากท ีร่ะบุในแนวทางนี้อาจได้รบัการยอมรบั  หากผู้ถอืวุฒิบตัรสามารถแสดงใหเ้หน็
ว่ากจิกรรมเหล่านัน้มส่ีวนในการพฒันาความสามารถเชงิวชิาชพีของตน และเป็นหน้าท ีข่องผู้ถอืวุฒิบัตรอยา่ง
แท้จรงิท ีจ่ะแสดงให้เหน็ว่ากจิกรรมเหล่านัน้มคีุณภาพทีย่อมรบัได้และเป็นไปตามข้อก าหนดการรายงาน CPE   
ผู้ถอืวุฒิบัตรจะได้รบัช ัว่โมง CPE  จ านวน 1 ชัว่โมง ส าหรบักจิกรรมท ีม่รีะยะเวลา 50 นาทถีงึ 1 ชัว่โมง   
ตวัอย่าง   การเรยีนการสอนอย่างต่อเนือ่งเป็นระยะเวลา 100 นาท ีคดิเป็นช ัว่โมง CPE จ านวน 2 ชัว่โมง   

อย่างไรกต็าม หากการเรียนการสอนนัน้มรีะยะเวลามากกว่า 50 นาท ีแต่น้อยกว่า 100  ก็จะนับ
ช ัว่โมง  CPE ได้เพียง 1 ชัว่โมง ท ัง้นี้ จ านวนชัว่โมงจากกจิกรรมการเรยีนรู้ด้วยตนเองท ีไ่ด้รบัการ
ยอมรบัหรอืการเรยีนในห้องเรยีนสามารถสะสม CPE ได้     

 
กำรสอบ   
ผู้ถอืวุฒิบัตรจะได้รบัช ัว่โมง CPE ส าหรบัปีท ีต่นได้รบัวฒุิบตัรและปีถดัไป ท ัง้นี้จ านวนชัว่โมง CPE จะข ึ้นอยู่กบัประเภท
วุฒิบัตร  
 CIA CCSA, CFSA, CGAP, CRMA 

จ านวนชัว่โมง CPE ทีไ่ด้รบัในปีท ีส่อบผ่านได้วุฒบิัตร 40 20 

จ านวนชัว่โมง CPE ทีไ่ด้รบัในปีถดัจากปีท ีไ่ด้รบัวุฒบิัตร 40 20 

 
ตวัอย่าง   ผู้สอบผ่าน CIA ในปี 2014 จะได้รบั CPE จาก IIA จ านวน 40 CPE ส าหรบัปี 2014 และ 40 CPE ส าหรบั 
 ปี  2015   ดงันัน้ ผู้สอบผ่านในปี 2014 จะต้องเริม่สะสม CPE ครัง้แรกในปี 2016 และรายงานครัง้แรกเมือ่ 
                   สิ้นปี 2016  
 หากผู้ถอืวุฒิบัตร CIA   สอบ CCSA ผ่าน กจ็ะได้รบัช ัว่โมง CPE จ านวน 20 ชัว่โมงส าหรบัปีท ีส่อบผ่าน  
 และปีถดัไป ซึง่ช ัว่โมง CPE ของ CCSA สามารถน ามารวมและรายงานเป็นชัว่โมง CPE ของ CIA ได้  
  
กำรศึกษำ 

CIA CCSA CFSA CGAP CRMA 
จ านวนชัว่โมงท ีอ่นุมตัสูิงสุด :  40 จ านวนชัว่โมงท ีอ่นุมตัสูิงสุด : 20   ซึง่ 5 ชัว่โมงจาก 20 ชัว่โมงนี้

จะต้องได้รบัจากการเข้าอบรมหลกัสูตรท ีม่เีนื้อหาเกีย่วเนือ่งกบั
วุฒิบัตร 

โปรแกรมการศกึษาและพฒันาทางวชิาชพี  เช่น  การสัมมนาและการประชุมท ีจ่ดัโดยองค์กรการบัญชแีละการตรวจสอบ         
ในระดบัท้องถิน่ ระดบัมลรฐั  ระดบัรฐั หรอืระดบัประเทศ 
การประชุมเชงิวชิาการในการประชุมของหน่วยงานและองค์กรการบัญชแีละการตรวจสอบระดบัท้องถิน่ ระดบัมลรฐั ระดบั
รฐั หรอืระดบัประเทศ 
โปรแกรมการอบรมภายในองค์กรอย่างเป็นทางการ 
โปรแกรมขององค์กรท ีใ่ห้การสนบัสนุนอื่น ๆ  เช่น  สมาคมอุตสาหกรรม  สมาคมวชิาชพี เป็นต้น   
การผ่านหลกัสูตรของวทิยาลยัหรอืมหาวทิยาลยั (หลกัสูตรท ีน่บัหน่วยกติและไม่นบัหน่วยกติ)   

a.  ส าหรบัหน่วยกติท ีไ่ด้รบัในแต่ละภาคการศกึษาของวทิยาลยัหรอืมหาวทิยาลยั จะนบัช ัว่โมง CPE ได้ 15 ช ัว่โมง 

b. ส าหรบัหน่วยกติท ีไ่ด้รบัจากการศกึษาในแต่ละไตรมาสของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั จะนบัช ัว่โมง CPE ได้ 10 ช ัว่โมง  
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CIA CCSA /  CFSA /  CGAP / CRMA 
กำรสอบผ่ำน ได้รบัวุฒิบตัร 

a. ในปีท ีส่อบผ่านจะได้รบัช ัว่โมง CPE 40 ชัว่โมง 
b. การสอบผ่านโครงการวุฒิบัตรวชิาชพีอื่น ๆ  จะ

ได้รบั 
ชัว่โมง CPE  10 ช ัว่โมงต่อการสอบผ่าน1 ส่วน   เช่น 
การสอบผู้ตรวจสอบบัญช ีหรอื ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต 

ควรตดิต่อสอบถามไปยงัหน่วยงานท ีอ่อกวุฒบิัตร ถงึ
จ านวนชัว่โมง CPE  ทีจ่ะได้รบัในกรณที ีส่อบผ่าน 

กำรสอบผ่ำนได้รบัวุฒิบตัร  

a. ในปีท ีส่อบผ่านจะได้รบัช ัว่โมง CPE   20 ช ัว่โมง  

b. การสอบผ่านโครงการวุฒิบัตรวชิาชพีอื่น ๆ  จะได้รบัช ัว่โมง 
CPE จ านวน 10 ช ัว่โมงต่อการสอบผ่าน 1 ส่วน  เช่น การสอบ
เป็นผู้ตรวจสอบบัญช ีหรอื ผู้สอบบัญชรีบัอนุญาต 

ควรตดิต่อสอบถามไปยงัหน่วยงานท ีอ่อกวุฒบิัตร ถงึจ านวน
ชัว่โมง CPE  ท ีจ่ะได้รบัในกรณที ีส่อบผ่าน 

โปรแกรมการเรยีนทางไกล และการเรยีนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นทางการซึง่เก ีย่วกบัการตรวจสอบภายในพร้อมหลกัฐาน
การส าเรจ็การศกึษา 
 
 
งำนด้ำนวิชำกำร 
ผลงานสิ่งพมิพ์นี้ควรเป็นขอบเขตเนื้อหาวุฒิบัตรหรอืเก ีย่วขอ้งกบัองคค์วามรู้ และ/หรอื โครงสร้างหวัข้อการ
สอบรบัวุฒิบตัรเฉพาะด้าน  ท ัง้นี้ หนงัสือหรอืบทความทีจ่ดัพมิพ์ซึง่ไม่เก ีย่วข้องโดยตรงกบัการตรวจสอบ
ภายในจะได้รบัการยอมรบัให้เกบ็ช ัว่โมง CPE ได้ หากผู้ถอืวุฒิบัตรสามารถแสดงใหเ้หน็ว่ากจิกรรมเหล่านัน้มี
ส่วนต่อความเช ีย่วชาญในวชิาชพีตรวจสอบของตน 
 

CIA CCSA CFSA CGAP CRMA 

จ านวนชัว่โมงท ีอ่นุมตัสูิงสุด :25 จ านวนชัว่โมงท ีอ่นุมตัสูิงสุด : 10 

โดยท ัว่ไป งานเขยีนขนาดเตม็หน้า จ านวน  1 หน้า พมิพ์โดยเว้นระยะ 1 บรรทดั นบัช ัว่โมง CPE ได้ 2 

ชัว่โมง โดยจ ากดัจ านวนชัว่โมง CPE ต่อผลงาน 1 ชิ้น ดงันี้ 

หนงัสือ 25 ชัว่โมง หนงัสือ   12  ช ัว่โมง 

บทความ 15 ช ัว่โมง บทความ  6  ช ัว่โมง 

งานวจิยั 15  ช ัว่โมง งานวจิยั  6  ช ัว่โมง 

ข้อสอบ CIA ทีร่บัการยอมรบัจาก IIA นบั

ช ัว่โมง CPEได้  1  ชัว่โมง ต่อ 1 ข้อ  โดย

จ ากดัจ านวนสูงสุด 10 CPE ต่อปี  

ข้อสอบส าหรบัการสอบรบัวุฒบิตัรเฉพาะด้านท ีร่บัการยอมรบั

จาก IIA  นบัช ัว่โมง CPE ได้  1  ช ัว่โมงต่อ 1 ข้อ  โดยจ ากดั

จ านวนสูงสุด5CPE ต่อปี 
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งำนแปล 
งานแปลของสิ่งพมิพ์ต่าง ๆ ควรอยู่ในขอบเขตเนื้อหาของวุฒิบัตรหรอืเก ีย่วข้องกบัองค์ความรู้ และ/หรือ
โครงสร้างหวัข้อการสอบวุฒิบัตรเฉพาะด้าน   งานแปลของบทความหรอืหนงัสือท ี่ได้ร ับการตพีิมพ์ซึง่ไม่
เก ีย่วข้องโดยตรงกับงานตรวจสอบภายในอาจได้รบัการยอมรับให้เกบ็ช ัว่โมง CPE ได้ หากผู้ถือวุฒิบัตร
สามารถแสดงให้เหน็ว่างานแปลเหล่านัน้มส่ีวนต่อความเช ีย่วชาญในวชิาชพีตรวจสอบของตน 
 

CIA CCSA CFSA CGAP CRMA 
จ านวนชัว่โมงท ีอ่นุมตัสูิงสุด : 25 จ านวนชัว่โมงท ีอ่นุมตัสูิงสุด : 10 
โดยท ัว่ไป งานแปลขนาดเตม็หน้า จ านวน 1 หน้า พมิพ์โดยเว้นระยะ 1 บรรทดั นบัช ัว่โมง CPE ได้ 2 ชัว่โมง โดย

จ ากดัจ านวนชัว่โมง CPE ต่อผลงาน 1 ชิ้น ดงันี้ 

หนงัสือ 25ชัว่โมง หนงัสือ   12 ช ัว่โมง 

บทความ 15ชัว่โมง บทความ  6 ช ัว่โมง 

งานวจิยั 15 ชัว่โมง งานวจิยั  6 ช ัว่โมง 

 
งำนบรรยำย 

CIA CCSA CFSA CGAP CRMA 
จ านวนชัว่โมงท ีอ่นุมตัสูิงสุด : 25 จ านวนชัว่โมงท ีอ่นุมตัสูิงสุด : 10 
จ านวนชัว่โมงท ีร่ายงานส าหรบัการบรรยายครัง้แรกข ึ้นอยู่กบัระยะเวลาการบรรยาย บวกกบัระยะเวลาในการเตรยีมตวั

ซึง่คดิเป็นสามเท่าของระยะเวลาการบรรยาย 

ส าหรบัการบรรยายครัง้ต่อไปในหวัข้อและเอกสารการบรรยายเดมิ จะสามารถนบัช ัว่โมงได้เฉพาะระยะเวลาการ

บรรยาย โดยจ ากดัจ านวนชัว่โมง CPE  สูงสุด 5 ช ัว่โมงต่อปี 

 
 
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

CIA CCSA CFSA CGAP CRMA 
จ านวนชัว่โมงท ีอ่นุมตัสูิงสุด : 15 จ านวนชัว่โมงท ีอ่นุมตัสูิงสุด : 10 
การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรอืเจ้าหน้าท ีใ่นองค์กรวชิาชพีท ีเ่ก ีย่วข้องกบัการตรวจสอบภายใน 

การเข้าร่วมกจิกรรมท ีม่ปีระสิทธผิล  ระยะเวลา 1 ช ัว่โมง สามารถนบัช ัว่โมง CPE ได้ 1 ช ัว่โมง 
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กำรปฎิบติังำนกำรประเมินคุณภำพจำกภำยนอก (External Quality Assessments) 
CIA CCSA CFSA CGAP CRMA 

จ านวนชัว่โมงท ีอ่นุมตัสูิงสุด : 20 จ านวนชัว่โมงท ีอ่นุมตัสูิงสุด : 10 
ชัว่โมง CPEในแต่ละปีจะได้รบัจากกจิกรรมการสอบทานการประกนัคุณภาพจากภายนอก 

การปฏิบัตงิานระยะเวลา 1 ช ัว่โมงสามารถนบัช ัว่โมง CPE ได้ 1 ช ัว่โมง  โดยกจิกรรมการประกนัคุณภาพจากภายนอก 

1 กจิกรรมมขี้อจ ากดั ดงันี้ 

- การสอบทานการประเมนิตนเองของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในท ีเ่ป็นอิสระ (โดย
บุคคลภายนอก)  (ดงัระบุในIPPF) :  จ านวน
ชัว่โมงCPE  ทีอ่นุมตัสูิงสุด 5 ช ัว่โมงต่อการ
สอบทาน 1 ครัง้ 

- การสอบทานการประเมนิตนเองของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในท ีเ่ป็นอิสระ (โดยบุคคลภายนอก)  (ดงัระบุในIPPF) :  
จ านวนชัว่โมงCPE  ทีอ่นุมตัสูิงสุด 5 ช ัว่โมงต่อการสอบทาน 
1 ครัง้ 

- การสอบทานการประกนัคุณภาพจากภายนอก
ระยะเวลา 1 สัปดาห์  : จ านวนชัว่โมง CPEที่
อนุมตัสูิงสุด 10 ช ัว่โมงต่อการสอบทาน 1 ครัง้ 

- การสอบทานการประกนัคุณภาพจากภายนอกระยะเวลา 1 
สัปดาห์  : จ านวนชัว่โมง CPEทีอ่นุมตัสูิงสุด 5  ช ัว่โมงต่อ
การสอบทาน 1 ครัง้ 

- การสอบทานการประกนัคุณภาพจากภายนอก
ระยะเวลา 2 สัปดาห์  : จ านวนชัว่โมง CPE ที่
อนุมตัสูิงสุด 20 ช ัว่โมงต่อการสอบทาน 1 ครัง้ 

- การสอบทานการประกนัคุณภาพจากภายนอกระยะเวลา 2 
สัปดาห์  : จ านวนชัว่โมง CPE ทีอ่นุมตัสูิงสุด  10  ช ัว่โมงต่อ
การสอบทาน 1 ครัง้ 

การเตรยีมการและการเขยีนรายงานไม่สามารถเกบ็ช ัว่โมง CPE ได้ 

 
กำรตรวจสอบกำรเกบ็ชัว่โมง CPE  
IIA จะยนืยนัข้อมูลการรายงาน CPE ของผู้ถอืวุฒิบัตรและ/หรอืการจดัหลกัสูตรต่าง ๆ  โดยการทดสอบใน
ลกัษณะทีเ่หน็สมควร เพือ่ตรวจสอบว่ามกีารปฏิบัตติามข้อก าหนดการรายงาน CPE ทีก่ าหนดไว้ในคู่มอืฉบับ
นี้หรอืไม่ บทลงโทษส าหรบัผู้ท ีร่ายงานข้อมูลเทจ็จะเป็นไปตามแนวทางการด าเนนิงานในส่วนนโยบายและ
กระบวนการทางวนิยั 
 
หมายเหตุ      สมาคมฯ เปิดรบัรายงาน CPE  ตัง้แต่เดอืนมกราคม – พฤศจกิายนของทุกปี   ผู้ถอืวุฒิบัตรท ี ่
                  ประสงค์จะใช้สิทธิส์มาชกิในการรายงาน CPE และช าระค่าธรรมเนยีมอัตราสมาชกิจะต้องม ี
                  อายุสมาชกิถงึ ณ วนัท ี ่31 ธนัวาคมของปีท ีร่ายงาน    
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ข้อก ำหนดกำรรำยงำนกำรสะสมชัว่โมง CPE ของผู้ถือวุฒิบตัร IIA 

 

เพือ่ ให้ ผู้ตรวจสอบภายในสากลรบัอนุญาต มีการพัฒนาวชิาช ีพอย่างต่อเนือ่ งและทนัสมัย IIA จึงประกาศ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการรายงาน CPE ของผู้ถอืวุฒิบัตรของ IIA ทุกประเภท โดยให้ม ีผลบงัคับใช้ตัง้แต่ว ันท่ี 1 
มกรำคม 2557 ดงันี้  

รำยกำร ข้อก  ำหนด 
ระยะเวลำกำรรำยงำน ผู้ถอืวุฒิบัตรของ IIA จะต้องรายงานการเกบ็สะสมชัว่โมง CPE ของวุฒิบัตรเป็นประจ าทุกปี 

หากมีวุฒิบัตรมากกว่า 1 ประเภท ผู้ถือวุฒิบัตรสามารถน าช ัว่โมง CPE ของกจิกรรม
เดยีวกนั มาใช้รายงานวุฒิบัตรท ีต่นเองถอืได้ทุกวุฒิบัตร อย่างไรกต็าม จะต้องมชี ัว่โมง 
CPE ทีเ่กดิข ึ้นจากกจิกรรมท ีเ่ก ี่ยวข้องกับวุฒิบัตรเฉพาะด้านจ านวน 25% ของจ านวน
ชัว่โมง CPE ท ีต้่องรายงาน 

วนัท่ีรำยงำน ภายในวนัท ี ่30 พฤศจกิายน ของทุกปี 
ทางสมาคมฯ จะแจ้งผลการรายงานทางไปรษณยี์ภายในวนัท ี ่31 ธนัวาคม ของทุกปี  

วิธีกำรรำยงำน กรอกแบบฟอร์มรายงานการสะสม CPE และแบบฟอร์มรายละเอียดการสะสม CPE พร้อม
ช าระค่าธรรมเนยีมการรายงาน CPE ตามอัตราท ีก่ าหนด แล้วส่งแบบฟอร์มพร้อมหลกัฐาน
การช าระเงนิมาท ีส่มาคมฯ ทางไปรษณยี์ หรอื อีเมล academic@theiiat.or.th 

จ  ำนวนชัว่โมง CPE 
ส ำหรบั CIA 

• CIA ทีย่งัปฏิบัตงิานอยู่  
• CIA ทีไ่ม่ได้ปฏิบัตงิานแล้ว  
• CIA ทีเ่กษยีณและไม่ได้ปฏิบัตงิานแล้ว  

สะสม CPE 40 ช ัว่โมง/ปี   
สะสม CPE 20 ช ัว่โมง/ปี  
ไม่ต้องสะสมชัว่โมง CPE   

จ  ำนวนชัว่โมง CPE 
ส ำหรบัวุฒิบตัรอ่ืนๆ 

• ผู้ถอืวุฒิบัตรท ีย่งัปฏิบัตงิานอยู่  
• ผู้ถอืวุฒิบัตรท ีไ่ม่ได้ปฏิบัตงิานแล้ว  
• ผู้ถอืวุฒิบัตรท ีเ่กษยีณและไม่ได้ปฏิบัตงิานแล้ว  

สะสม CPE 20 ช ัว่โมง/ปี   
สะสม CPE 10 ช ัว่โมง/ปี  
ไม่ต้องสะสมชัว่โมง CPE   

อัตรำค่ำธรรมเนียม
กำรรกัษำสถำนภำพผู้
ถอืวุฒิบตัร 

วุฒิบตัร อัตรำสมำชิก อัตรำบุคคลทัว่ไป 

CIA 1,260 บาท 3,600 บาท 

วุฒิบตัรอ่ืนๆ 540 บาท  3,600 บาท 

ตวัอย่าง ถ้าท่าน เป็นสมาชิก และ ถือวุฒิบัตร CIA, CCSA, CRMA ท่านจะต้องช าระเงิน
ท ัง้สิ้น 1,260 + 540 + 540 =  2,340 บาท      
** กรุณาโอนเงนิมาท ีบ่ัญชอีอมทรพัย์ “สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย” 
ธนาคารกรุงศรอียุธยา สาขาทองหล่อ เลขท ีบ่ัญช ี255 1 15539 5  

กำรขำดกำรรำยงำน หากผู้ถือวุฒิบัตรไม่ได้รายงานการสะสมชัว่โมง CPE ตามก าหนด IIA จะพักสถานภาพ
วุฒิ บัตรนัน้ ๆ และท่ านจะไม่สามารถใช้วุฒิบัตรดังกล่าวได้จนกว่าจะได้ร ับการคืน
สถานภาพจาก IIA 

นโยบำยกำรคืน
สถำนภำพวุฒิบตัร 

หากผู้ถอืวุฒิบัตรถูกพกัสถานภาพนานกว่า 12 เดอืน ผู้ถอืวุฒิบัตรจะต้องรายงานการสะสม
ชัว่โมง CPE จ านวน 40 ชัว่โมง และช าระค่าธรรมเนียมการคืนสถานภาพจ านวน 3,600 
บาท ส าหรบัสมาชกิ และ 9,000 บาท ส าหรบับุคคลท ัว่ไป 

***ท่ำนท่ีรำยงำน CPE จะต้องมีอำยสุมำชิกถงึวนัท่ี 31 ธนัวำคม ในปีท่ีรำยงำน 


