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คานา: การสอบ CIA - ปรับปรุ ง สอดคล้ อง มุ่งเน้ น
ขอแสดงความยินดี! ความปรารถนาของท่านที่จะได้ รับวุฒิบตั รผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA®) จะแสดงให้ เห็นถึง
ความมุ่งมั่นของท่านไม่เพียงแต่ต่ออาชีพการตรวจสอบภายในเท่านัน้ แต่ยังรวมถึงความมุ่งมั่นต่อการเติบโตและการ
พัฒนาในทางวิชาชีพของท่าน
ในฐานะที่เป็ นวุฒิ บัตรสาหรับผู้ตรวจสอบภายในที่ได้ รับการยอมรับระดับโลกนัน้ CIA มีประวัติอันยาวนานเมื่อมีการ
เปิ ดตัวในปี 2517 การสอบ CIA ในครัง้ แรกนันมี
้ ผ้ สู มัครเพียง 654 คน จาก 41 แห่งในสหรัฐอเมริกา ตั ้งแต่นนมา
ั ้ ก็ได้ มีการ
มอบวุฒิบตั ร CIA ไปแล้ วมากกว่า 141,000 ใบ และในปั จจุบนั นี ้มีศนู ย์ทดสอบมากกว่า 800 แห่งใน 150 ประเทศทัว่ โลก
แน่นอนว่านับตั ้งแต่ CIA เปิ ดตัวเมื่อ 43 ปี ที่แล้ ว สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจทัว่ โลกและวิชาชีพการตรวจสอบภายในมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างมาก เพื่อให้ แน่ใจว่าเนือ้ หาของการสอบยังคงเป็ นปั จจุบันและถูกต้ อง CIA จึงได้ ทาการศึกษา
วิเคราะห์งานมาเป็ นระยะ ในต้ นปี 2560 ทาง IIA ได้ ติดต่อผู้สมัครผู้ได้ รับวุฒิบตั ร นักวิชาการ ผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่น ๆ ทัว่ โลก เพื่อกาหนดความรู้ ทักษะและความสามารถต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
วิชาชีพตรวจสอบภายในในปั จจุบนั มากที่สดุ ได้ มีการว่าจ้ างนักมาตรวัดเจตคติ (Psychometrician) จากภายนอกเพื่อให้
มัน่ ใจถึงความเป็ นอิสระของการศึกษาวิเคราะห์งาน CIA ผลการศึกษายืนยันถึงความจาเป็ นที่จะต้ องมีการเปลี่ยนแปลง
ข้ อสอบ CIA ในปั จจุบนั ซึง่ มีอยู่สามส่วน
คู่มือเล่มนีจ้ ัดทาขึน้ เพื่อช่วยให้ ท่านเข้ าใจว่าเหตุใดการสอบ CIA จึงเปลี่ยนไป ตลอดทุกหน้ าในคู่มือนี ้ ท่านจะได้ เรี ยนรู้
เพิ่มเติมเกี่ ยวกับการสอบที่เปลี่ ยนแปลงไป - นั่นคือ อะไรบ้ างที่เปลี่ยนไป อะไรบ้ างที่ไม่เปลี่ยน และการเปลี่ยนแปลง
ใดบ้ างที่อาจส่งผลกระทบต่อท่าน เรารู้สึกตื่นเต้ นที่จะพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านีก้ ับท่านและเรามั่นใจว่าท่านจะ
ประทับใจกับความชัดเจน เป็ นแบบแผน และสอดคล้ องกับมาตรฐานสากลสาหรับการปฏิ บตั ิ งานวิ ชาชี พการตรวจสอบ
ภายใน ที่มีอยู่ในข้ อสอบ CIA สามส่วนที่ปรับปรุงใหม่
เราคงจะบกพร่องมาก หากเราไม่ได้ ใช้ โอกาสนี ้ในการขอบคุณท่านคณะกรรมการพัฒนาการสอบระดับโลก (Global Exam
Development Committee) ของเราเป็ นพิเศษสาหรั บความพยายามของพวกท่านเหล่านันในการช่
้
วยยกระดับการสอบ
CIA ให้ สงู ขึ ้นอีกระดับ ความพยายามของอาสาสมัครที่ มีเกียรติของเรา และคนอีกหลายพันคนทัว่ โลกที่ตอบแบบสารวจ
ได้ ทาให้ IIA สามารถสนับสนุนและยกระดับการรับรองวุฒิ บัตรที่สาคัญ โดยจะมั่น ใจได้ ว่า CIA ยังคงไว้ ซึ่งความเป็ น
มาตรฐานสาหรับความเป็ นเลิศในวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ด้ วยความปรารถนาดีเป็ นอย่างยิ่ง
ริชชาร์ ด เอฟ แชมเบอร์
(Richard F. Chambers)
CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA
ผู้ จั ด การใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหารสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน

2

www.globaliia.org

เจอรัลด์ คอกซ์ (Gerald Cox)
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1.ข้ อสอบ CIA ที่ปรับปรุ ง: สะท้ อนถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในยุคใหม่
1.1 เหตุใดข้ อสอบ CIA จึงมีการเปลี่ยนแปลง
โลกธุ รกิจ เผชิ ญ กับ การเปลี่ ยนแปลงอย่างต่อ เนื่ องและความเสี่ ยงที่ เกิด ขึน้ ส่งผลกระทบต่ อวิธี การที่ ผ้ ู
ตรวจสอบภายในจะตอบสนองความต้ อ งการขององค์ ก รได้ อ ย่ า งไร ดัง นัน้ ความรู้ และทัก ษะของผู้
ตรวจสอบภายในที่จาเป็ นต้ องมีในการให้ บริการทางวิชาชีพทังในการให้
้
ความเชื่อมัน่ และการให้ คาปรึกษา
จึงได้ มีวิวฒ
ั นาการมาอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ของข้ อสอบเพื่อรับวุฒิบตั รผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสามส่วน (CIA®) ก็คือ เพื่อที่จะบ่ง
บอกถึงบุคคลที่บรรลุถึงขีดความสามารถระดับโลกที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในในปั จจุบนั
ดัง นั น้ เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า เนื อ้ หาการสอบยั ง คงเป็ นปั จ จุ บัน และถู ก ต้ อ ง ที ม พั ฒ นาข้ อ สอบทั่ ว โลกและ
คณะกรรมการพัฒนาการสอบของ IIA (ภายใต้ การควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการวุฒิบตั รวิชาชีพ) จึงได้
เป็ นผู้นาในการทบทวนข้ อสอบ CIA ทัง้ สามส่วนฉบับปั จจุบนั อย่างครอบคลุม และได้ เสนอให้ มีการแก้ ไข
ขึ ้นมา
หลักสูตรการสอบคืออะไร

ในต้ นปี 2560 IIA ได้ ทาการศึกษาวิเคราะห์งานทั่ว
โลกเพื่อรวบรวมข้ อมูล เกี่ ยวกับการแก้ ไขหลักสูตร
การสอบ CIA ตามที่ ได้ เสนอไว้ ซึ่งรวมทัง้ ความรู้
ทักษะและความสามารถที่เกี่ ยวข้ องกับ ความเป็ น
มืออาชีพด้ านการตรวจสอบภายในในปั จจุบนั มาก
ที่สุด การศึกษาครัง้ นีพ้ ุ่งเป้าไปที่ผ้ ูสมัครสอบ CIA
ผู้ที่ได้ รับวุฒิบตั รไปแล้ ว นักวิชาการ ผู้ตรวจสอบที่มี
ประสบการณ์ ด้ านการตรวจสอบภายใน และผู้มี
ส่วนได้ เสียอื่น ๆ ทัว่ โลก ได้ มีการว่าจ้ างนักมาตรวัด

หลักสูตรการสอบเป็ นโครงร่างทีส่ รุปประเด็น
หัวข้ อที่ครอบคลุมในการสอบ มีหลักสูตรแยก
ต่างหากสาหรับการสอบ CIA แต่ละส่วน (ดูหน้ า
6-10, 11-16 และ 17-22) หลักสูตร CIA ทัง้ 3
หลักสูตรรวมกันจะทาหน้ าทีเ่ ป็ นแนวทางในการ
ช่วยให้ ผ้ สู มัครทราบถึงเนื ้อหาที่จะถูกทดสอบ
เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการ
ตรวจสอบภายในของพวกเขาและควรค่าแก่การ
ได้ รับวุฒิบตั ร CIA

เจตคติมาเพื่อให้ มั่นใจถึงความเป็ นอิสระของการศึกษาวิเคราะห์งาน CIA แบบสารวจมีทงหมด
ั้
11 ภาษา
และได้ รับ การตอบมาจากมากกว่ า 3,000 คนผลการส ารวจยื น ยัน ว่ า มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งท าการ
เปลี่ยนแปลงข้ อสอบ CIA สามส่วนฉบับปั จจุบันและผลักดันเนือ้ หาการออกแบบและโครงสร้ างของการ
สอบในฉบับถัดไป
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1.2 ข้ อสอบ CIA เปลี่ยนไปอย่ างไร
การสอบ CIA นัน้ เป็ นและจะยัง คงเป็ นข้ อ สอบสามส่ ว นออกแบบมาเพื่ อ ทดสอบความรู้ ทั ก ษะและ
ความสามารถของผู้สมัครที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในในปั จจุบนั
CIA ส่ วนที่หนึ่ง - สาระสาคัญของการตรวจสอบภายใน
CIA ส่ วนที่สอง - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
CIA ส่ วนที่สาม - ความรู้ ทางธุรกิจสาหรั บการตรวจสอบ
ภายใน
ความคาดหวังที่มีต่อผู้สมัคร CIA:
• มีความรู้ ที่เป็ นปั จจุบันเกี่ยวกับ กรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็ นสากล (IPPF)
และแสดงให้ เห็นถึงการใช้ งานที่เหมาะสม
• สามารถปฏิบตั ิงานตรวจสอบโดยมีการดูแลน้ อยที่สุด โดยสอดคล้ องกับ มาตรฐานสากลสาหรับ
การปฏิ บตั ิ งานวิ ชาชีพการตรวจสอบภายในของ IIA
• สามารถที่จะประยุกต์ใช้ เครื่องมือและเทคนิคในการประเมินความเสี่ยงและวิธีการควบคุม
• แสดงให้ เห็นถึงความรู้เกี่ยวกับการกากับดูแลองค์กร
• ประยุกต์ใช้ ความรู้ ในทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริ หารจัดการที่จาเป็ นสาหรับการ
ตรวจสอบภายใน
หัวข้ อในการสอบ CIA แต่ละส่วนได้ มีการแก้ ไขเพื่อ:
• ทาให้ ข้อสอบเป็ นปั จจุบนั สอดคล้ องไปกับวิธีปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในในปั จจุบนั ของทัว่ โลก
• ทาให้ กระจ่างขึ ้นในส่วนของความรู้และทักษะที่ผ้ สู มัครสอบควรพึงมีเพื่อที่จะผ่านการสอบ
• ทาให้ ห ลักสูต รในการสอบ CIA (โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ในส่วนที่ ห นึ่ งและสอง) กับ มาตรฐาน IIA
สอดคล้ องกันมากขึ ้น
• ปรับเนื ้อหาของส่วนที่สามให้ ม่งุ เน้ นไปในส่วนของความรู้และทักษะหลักที่ผ้ ตู รวจสอบภายในต้ องมี
ในการปฏิบตั ิงานของตน
หลักสูตรในการสอบ CIA ฉบับปรับปรุ งยังได้ ระบุถึงระดับความรู้ ความเข้ าใจหรื อความรู้ เชิงลึกที่ผ้ ูสมัคร
สอบ CIA ได้ ถกู คาดหวังว่าควรแสดงออกให้ เห็นได้ ตามแต่ละหัวข้ อของการสอบ ผู้สมัครสอบจะถูกทดสอบ
เกี่ยวกับแนวคิดในข้ อสอบเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้ าใจหนึ่งในสองระดับ คือ:
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• ระดับ พืน้ ฐาน-ผู้สมัครได้ รับความรู้ ที่เกี่ ยวข้ องจากความทรงจาและ/หรื อแสดงให้ เห็นถึงความ
เข้ าใจพื ้นฐานของแนวคิดหรือกระบวนการ
• ระดับเชี่ยวชาญ-ผู้สมัครประยุกต์ใช้ แนวคิด กระบวนการ หรื อวิธีการวิเคราะห์ประเมินผล และ
ตัด สิ น ใจตามเกณฑ์ และ/หรื อ รวมองค์ ป ระกอบหรื อ เนื อ้ หาเข้ าด้ วยกัน เพื่ อ สร้ างข้ อ สรุ ป และ
ข้ อเสนอแนะ
หน้ าต่อ ๆ ไปนีจ้ ะให้ รายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละหลักสูตรในการสอบ CIA ทัง้ สามส่วนที่ได้ รับการปรับปรุ ง
แก้ ไข สาหรับข้ อสอบแต่ละส่วนผู้อ่านสามารถค้ นหาการเปรี ยบเทียบในระดับสูงของหลักสูตรการสอบใน
ปั จจุบันและหลักสูตรที่ได้ ทาการเปลี่ยนแปลงแล้ ว โดยเน้ นไปยังหัวข้ อที่มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้ อในการ
สอบที่สมบูรณ์ รวมทัง้ รายการอ้ างอิงที่อาจมีประโยชน์ แก่ผ้ ูสมัครในการเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับแนวคิดที่
ทดสอบในการสอบ CIA ที่ปรับปรุงใหม่

2. CIA ส่ วนที่หนึ่ง: องค์ ประกอบที่สาคัญของการตรวจสอบภายใน
การเปลี่ ยนแปลง CIA ส่วนที่ หนึ่งเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ กรอบการปฏิบัติงานวิช าชี พ ตรวจสอบ
ภายในที่เป็ นสากล (IPPF) เป็ นอย่างดี ซึ่งรวมถึงหกโดเมนที่ครอบคลุมพืน้ ฐานของการตรวจสอบภายใน
ความเป็ นอิสระและความเที่ยงธรรม ความเชี่ยวชาญและการใช้ ความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพ
โครงการประกันคุณภาพและปรับปรุงงาน การกากับดูแล การบริ หารความเสี่ยง และการควบคุม รวมทัง้
ความเสี่ยงจากการทุจริ ต ในส่วนที่หนึ่งจะทดสอบความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้สมัครเกี่ยวกับ
มาตรฐานสากลสาหรับการปฏิ บัติงานวิ ชาชี พ การตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานด้ าน
คุณสมบัติ (หมวด 1000 1100 1200 และ 1300) รวมทังมาตรฐานด้
้
านการปฏิบตั ิงาน 2100 ด้ วย
2.1.การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในการสอบ CIA ส่ วนที่หนึ่ง
ภาพต่อไปนีแ้ สดงให้ เห็น ภาพรวมในระดับสูงของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในการสอบ CIA ส่วนที่หนึ่ง
ตัวอย่างเช่น หัวข้ อในการสอบ CIA ส่วนที่หนึ่งฉบับปั จจุบนั ประกอบด้ วยแค่สามโดเมน ในขณะที่หลักสูตร
ในการสอบฉบับที่ได้ ปรับปรุงแล้ วจะมีหกโดเมน แต่จานวนข้ อสอบในการสอบและเวลาที่นั่งสอบยังคงไม่
เปลี่ยนแปลงคือประกอบด้ วยข้ อสอบ 125 ข้ อ และมีเวลาในการทาข้ อสอบ 150 นาที
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ฉบับปั จจุบนั
I. แนวทางปฏิบตั ิภาคบังคับ (35-45%)
II. การควบคุมภายใน / ความเสี่ยง (25-35%)
III. การลงมือปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน เครื่ องมือและเทคนิคในการตรวจสอบ
(25 - 35%)

ฉบับปรับปรุ ง
I. พื ้นฐานของการตรวจสอบภายใน (15%)
II. ความเป็ นอิสระและความเที่ยงธรรม (15%)
III. ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังในทางวิชาชีพ
(18%)
IV. โครงการประกันคุณภาพและปรับปรุงงาน (7%)
V. การกากับดูแล การบริ หารความเสี่ยง และการ
ควบคุม (35%)
VI. ความเสี่ยงจากการทุจริต (10%)

องค์ ป ระกอบส าคัญ เพิ่ ม เติ ม ที่ น่ าสังเกตซึ่ง เกี่ ย วข้ อ งกับ หลัก สูต รการสอบ CIA ส่วนที่ ห นึ่ ง ที่ ได้ รับ การ
ปรับปรุงใหม่ คือ:
• ได้ รวมเอา องค์ประกอบ IPPF เช่น พันธกิจการตรวจสอบภายในและหลักการพืน้ ฐานที่สาคัญ
สาหรับการปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายในไว้ ด้วย
• หลักสูตรในการสอบแสดงให้ เห็นถึงความสอดคล้ องกับมาตรฐานด้ านคุณสมบัติของ IIA มากขึ ้น
• ข้ อสอบครอบคลุมถึงความแตกต่างระหว่างการให้ บริการการให้ ความเชื่อมัน่ และการให้ คาปรึกษา
• ข้ อสอบครอบคลุมถึงการเปิ ดเผยเมื่อมีการปฏิบตั ิที่ปฏิบตั ิสอดคล้ อง กับ การปฏิบตั ิที่ไม่สอดคล้ อง
กับมาตรฐาน
• โดเมนที่ใหญ่ ที่สุดคือ “การกากับดูแล การบริ หารความเสี่ยง และการควบคุม ” ซึ่งมีอยู่ถึง 35%
ของข้ อสอบ
• มีส่วนหนึ่งของข้ อสอบที่กาหนดให้ ผ้ ูสมัครสอบแสดงออกได้ ถึงความเข้ าใจขัน้ พืน้ ฐานในแนวคิด
ต่าง ๆ โดยที่อีกส่วนหนึ่งต้ องการให้ ผ้ ูสมัครสอบแสดงถึงความเชี่ยวชาญทางด้ านความรู้ ทักษะ
และความสามารถของผู้สมัครสอบ
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2.2.เนือ้ หา CIA ส่ วนที่หนึ่งซึ่งได้ มีการปรับปรุงใหม่ แล้ ว
ขอบเขตเนือ้ หา
พืน้ ฐานของการตรวจสอบภายใน (15%)
A ตีความ พันธกิจการตรวจสอบภายในของ IIA นิยาม/ความหมายของ
การตรวจสอบภายใน และหลักการพื ้นฐานที่สาคัญสาหรับการ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และวัตถุประสงค์ อานาจและ
ภาระหน้ าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
I B อธิบายข้ อกาหนดของกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน(องค์ประกอบ
ที่กาหนด การอนุมตั ิของคณะกรรมการ การสื่อสารกฎบัตร ฯลฯ)
C ตีความความแตกต่างระหว่างการให้ บริ การด้ านการให้ ความเชื่อมั่น
และการให้ บ ริ ก ารด้ า นการให้ ค าปรึ ก ษาโดยหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน
D แสดงให้ เห็นถึงความสอดคล้ องกับประมวลจรรยาบรรณของ IIA
ความเป็ นอิสระและความเที่ยงธรรม (15%)
ตีความความเป็ นอิสระในทางองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
A
(ความสาคัญของความเป็ นอิสระ การรายงานตามหน้ าที่ ฯลฯ)
ระบุได้ ว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในเกิดความเสื่อมเสียความเป็ น
B
อิสระหรือไม่
II
ประเมิ นและรักษาความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึง
C พิจารณาได้ ว่าความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในผู้นัน้ มีความ
เสื่อมเสียหรือไม่
D วิเคราะห์นโยบายที่สง่ เสริมความเที่ยงธรรม
ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังในทางวิชาชีพ (18%)
A ตระหนั ก ถึ ง ความรู้ ทั ก ษะและความสามารถที่ จ าเป็ น (ไม่ ว่ า จะ
พัฒนาขึ ้นเองหรือจัดหามา) เพื่อปฏิบตั ิภาระหน้ าที่ให้ สาเร็จได้
B แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความรู้ และความสามารถที่ ผ้ ู ตรวจสอบภายใน
III
จาเป็ นต้ องมีเพื่อปฏิบัติหน้ าที่ของตน ซึ่งรวมถึงทักษะทางเทคนิคที่
เกี่ยวกับงาน และทักษะทางด้ านอารมณ์ (ทักษะการสื่อสาร การคิด
วิ เคราะห์ การโน้ มน้ าว/การเจรจาต่ อ รอง และทั ก ษะการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ฯลฯ)
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ระดับ
ความรู้ความเข้ าใจ

เชี่ยวชาญ

พื ้นฐาน
เชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ
พื ้นฐาน
พื ้นฐาน
เชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ
พื ้นฐาน
เชี่ยวชาญ

ขอบเขตเนือ้ หา

ระดับ
ความรู้ความเข้ าใจ

แสดงให้ เห็นถึงความระมัดระวังในทางวิชาชีพ
แสดงให้ เห็นถึงความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในแต่ละรายโดย
ผ่านการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
โครงการประกันคุณภาพและปรับปรุ งงาน (7%)
A อธิ บ ายองค์ ป ระกอบที่ จ าเป็ นของโครงการประกัน คุ ณ ภาพและ
ปรับปรุ งงาน (การประเมินภายในองค์กร การประเมินจากภายนอก
องค์กร ฯลฯ)
B อธิบายความจาเป็ นในการรายงานผลของโครงการประกัน คุณภาพ
IV
และปรับปรุงงานแก่คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการที่มีหน้ าที่กากับ
ดูแลอื่น
C ระบุการเปิ ดเผยที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติสอดคล้ อง เทียบกับ
การปฏิบัติไม่ ส อดคล้ องกับมาตรฐานสากลส าหรับการปฏิ บัติงาน
วิ ชาชีพการตรวจสอบภายใน
การกากับดูแล การบริการความเสี่ยง และการควบคุม (35%)
A อธิบายแนวคิดการกากับดูแลองค์กร
B ตระหนักถึงผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อสภาพแวดล้ อมการ
ควบคุ ม โดยรวม และต่ อ ความเสี่ ย งและวิ ธี ก ารควบคุ ม ในงาน
ตรวจสอบภายในแต่ละงาน
C ตระหนักและตีความจรรยาบรรณขององค์กรและประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
กับ การปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บ การละเมิ ด ที่ ถู ก กล่ า วหาและการ
ดาเนินการต่อข้ อกล่าวหานัน้
V
D อธิบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
E ตีความแนวคิดพื ้นฐานของความเสี่ยงและกระบวนบริหารความเสี่ยง
F อธิ บ ายถึ ง กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เป็ นที่ ย อมรั บ ทั่ ว โลกที่
เหมาะสมกับองค์กร (ได้ แก่ COSO-ERM ISO31000 ฯลฯ)
G ตรวจสอบประสิทธิผลของการบริ หารความเสี่ยงภายในกระบวนการ
และหน้ าทีง่ าน
H ตระหนัก ถึ งความเหมาะสมของบทบาทของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญ

C
D
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พื ้นฐาน

พื ้นฐาน

พื ้นฐาน

พื ้นฐาน
พื ้นฐาน

พื ้นฐาน

พื ้นฐาน
เชี่ยวชาญ
พื ้นฐาน
เชี่ยวชาญ
พื ้นฐาน

ขอบเขตเนือ้ หา
I

ตีความแนวคิ ดในเรื่ องการควบคุม ภายในและประเภทของวิธี การ
ควบคุมต่าง ๆ
J ประยุ ก ต์ ใ ช้ กรอบการควบคุ ม ภายในที่ เป็ นที่ ย อมรั บ ทั่ ว โลกที่
เหมาะสมกับองค์กร
K ตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของวิธีการควบคุมภายใน
ความเสี่ยงจากการทุจริต(10%)
A ตี ค วามความเสี่ ย งจากการทุจ ริ ต และประเภทของการทุ จ ริ ต และ
ตรวจสอบว่า ความเสี่ยงจากการทุจริ ตจาเป็ นต้ องมีการคานึงถึงเป็ น
พิเศษหรือไม่ในขณะปฏิบตั ิงานตรวจ
B ประเมินความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดการทุจริ ต (สัญญาณบ่งชีก้ ารทุจริ ต
ฯลฯ) รวมทัง้ วิธีการที่องค์กรตรวจพบและจัดการกับความเสี่ยงจาก
VI
การทุจริต
C การแนะนาวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันและตรวจหาการทุจริ ตและการ
ให้ ความรู้เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ด้านการทุจริตภายในองค์กร
D รู้ จัก เทคนิ ค และบทบาทการตรวจสอบภายในที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การ
ตรวจสอบทางนิติ วิทยาศาสตร์ (การสัม ภาษณ์ การสอบสวน การ
ทดสอบ ฯลฯ)

ระดับ
ความรู้ความเข้ าใจ

เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญ
พื ้นฐาน

2.3. เอกสารอ้ างอิง CIA ส่ วนที่หนึ่ง
• IPPF - พันธกิจ นิยาม/ความหมายของการตรวจสอบภายใน หลักการพืน้ ฐานที่สาคัญสาหรับการ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ มาตรฐาน แนวทางการนามาตรฐานไป
ใช้ ปฏิบตั ิ และแนวปฏิบตั ิ (Practice Guides ซึง่ รวมถึง GTAGs) ของ IIA
• Internal Auditing Assurance and Advisory Services, by Urton Anderson, Michael Head,
and Sridhar Ramamoorti
• Sawyer's Guide for Internal Auditors, by Larry Sawyer
• Quality Assessment Manual, by The IIA
• Enterprise Risk Management Framework, by COSO
• Internal Control – Integrated Framework, by COSO
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• The Global Internal Audit Competency Framework, by The IIA
• เอกสารแสดงจุดยืนของ IIA (Position Paper) เรื่ อง “The Three Lines of Defense in Effective
Risk Management and Control” by The IIA
• Understanding Management, by Richard Daft and Dorothy Marcic
• ตาราเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและหัวข้ ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นปั จจุบนั

3. CIA ส่ วนที่สอง: การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
CIA ส่วนที่สองฉบับปรับปรุงใหม่นี ้ จะมีอยู่ 4 โดเมน โดยเน้ นที่ การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน การ
วางแผนสาหรับงานที่ได้ รับมอบหมาย การปฏิบตั ิงานที่ได้ รับมอบหมายและการสื่อสารผลการปฏิบตั ิงาน
และการเฝ้าติดตามความคืบหน้ า
ในส่วนที่ ส องนัน้ จะทดสอบผู้ส มัค รสอบในด้ านความรู้ ทัก ษะ และความสามารถอื่ น ๆ โดยเฉพาะที่
เกี่ ยวข้ องกับมาตรฐานด้ านการปฏิ บัติงาน (มาตรฐานชุด 2000, 2200, 2300, 2400, 2500 และ 2600)
และวิธีการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในในปั จจุบนั
3.1 การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในการสอบ CIA ส่ วนที่สอง
ภาพต่อไปนีแ้ สดงให้ เห็นภาพรวมในระดับสูงของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในการสอบ CIA ส่วนที่สอง
ตัวอย่างเช่น หัวข้ อในการสอบ CIA ส่วนที่หนึ่งฉบับปั จจุบนั ประกอบด้ วยแค่สามโดเมน ในขณะที่หลักสูตร
ในการสอบฉบับที่ได้ ปรับปรุ งแล้ วจะมีหกโดเมน จานวนข้ อสอบในการสอบและเวลาที่นั่งสอบยังคงไม่
เปลี่ยนแปลงคือประกอบด้ วยข้ อสอบ 100 ข้ อ และมีเวลาในการทาข้ อสอบ 120 นาที
ฉบับปั จจุบัน
I. การบริ หารงานตรวจสอบภายใน (40-50%)
II. การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในในแต่ละงาน
(40-50%)
III. ความเสี่ยงจากการทุจริ ต และวิธีการควบคุม
(5-15%)
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ฉบับปรับปรุ ง
I. การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน (20%)
II. การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน (20%)
III. การปฏิบตั ิงานที่ได้ รับมอบหมาย (40%)
IV. การสื่อสารผลการปฏิบตั ิงานและการเฝ้ าติดตาม
ความคืบหน้ า (20%)

องค์ประกอบสาคัญเพิ่มเติมที่น่าสังเกตซึง่ เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรการสอบ CIA ส่วนที่สองที่ได้ รับการ
ปรับปรุงใหม่ คือ:
• หลักสูตรได้ แสดงให้ เห็นถึงความสอดคล้ องกับมาตรฐานด้ านการปฏิบตั ิงานของ IIA มากขึ ้น
• การสอบครอบคลุมภาระหน้ าที่ของหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในในการประเมินความเสี่ยงที่
คงเหลือและการสื่อสารถึงการยอมรับความเสี่ยง
• โดเมนที่ใหญ่ที่สดุ คือ “การปฏิบตั ิงานที่ได้ รับมอบหมาย” ซึง่ มีถึง 40% ของข้ อสอบ
• มีสว่ นหนึ่งของข้ อสอบที่กาหนดให้ ผ้ สู มัครสอบแสดงออกได้ ถึงความเข้ าใจขันพื
้ ้นฐานในแนวคิด
ต่าง ๆ โดยที่อีกส่วนหนึ่งต้ องการให้ ผ้ สู มัครสอบแสดงถึงความเชี่ยวชาญทางด้ านความรู้ ทักษะ
และความสามารถของผู้สมัครสอบ
3.2 เนือ้ หาใน CIA ส่ วนที่สองซึ่งได้ มีการปรับปรุงใหม่ แล้ ว
ขอบเขตเนือ้ หา

I
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การบริหารหน่ วยงานตรวจสอบภายใน (ร้ อยละ 20)
1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
A การอธิบายถึงนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิงานสาหรับการวางแผน การบริหาร
จัดการ การกากับ และการติดตามความคืบหน้ าของการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายใน
B การตีความกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน (เช่น งบประมาณ การจัดหาทรัพยากร การคัดสรรบุคลากร การจัด
คนเข้ าทางาน/ทีม เป็ นต้ น)
2. การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในโดยอาศัยความเสี่ยงเป็ นพืน้ ฐาน
A การระบุแหล่งที่มาของงานที่คาดว่าน่าจะต้ องตรวจสอบ (ประเด็น/
หน่วยงาน/กิจกรรมที่สามารถตรวจสอบได้ ทงหมด
ั้
(audit universe)
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับวงจรการตรวจสอบ การร้ องขอจากผู้บริหาร ข้ อกาหนด
จากทางการ แนวโน้ มทางการตลาดและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกัน หรื อ
ปั ญหาที่กาลังเกิดขึ ้น เป็ นต้ น)
B การระบุกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อนามาใช้ ในการประเมินความเสี่ยง
และจัดลาดับความสาคัญของงานที่จะต้ องตรวจสอบโดยอาศัยจากผลจาก
การประเมินความเสี่ยง
www.globaliia.org

ระดับความรู้
ความเข้ าใจ

พื ้นฐาน

พื ้นฐาน

พื ้นฐาน

พื ้นฐาน
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C การตีความประเภทของงานการให้ ความเชื่อมัน่ (เช่น การประเมินความ
เสี่ยงและการควบคุม การตรวจสอบกลุม่ บุคคลที่สามและการปฏิบตั ิตาม
สัญญา การรักษาความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัว การตรวจสอบผล
การปฏิบตั ิงานและคุณภาพ ดัชนีชี ้วัดผลงาน การตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบทางการเงินและการปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับของทางการ)
D การตีความประเภทของการปฏิบตั ิงานให้ คาปรึกษา (เช่น การอบรม การ
ออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การตรวจสอบสถานะกิจการ ประเด็น
ความเป็ นส่วนตัว การวัดโดยการเทียบเคียง การประเมินระบบควบคุม
ภายใน หรื อ การจัดทาแผนผังกระบวนการทางาน เป็ นต้ น) ซึง่ ออกแบบมา
เพื่อให้ คาปรึกษาและความเห็นที่ลกึ ซึ ้ง
E การอธิบายถึง การประสานงานระหว่างตรวจสอบภายในกับ ผู้สอบบัญชี
หน่วยงานทางการที่มีหน้ าที่กากับดูแล และหน่วยงานที่ทาหน้ าที่ให้ ความ
เชื่อมัน่ อื่น ๆ ภายในองค์กร รวมทัง้ การพึง่ พาผลงานของผู้ให้ ความเชื่อมัน่
อื่น ๆ
3. การสื่อสารและการรายงานต่ อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
A ตระหนักว่า หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้ าที่สื่อสารและนาเสนอ
แผนการตรวจสอบประจาปี ต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ และขอ
อนุมตั ิแผนนันจากคณะกรรมการ
้
B ระบุความเสี่ยงที่สาคัญและการควบคุม รวมทังการก
้
ากับดูแลปั ญหาที่
เกิดขึ ้นเพื่อให้ หวั หน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการ
C ตระหนักว่า หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานภาพรวมของ
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กร ต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
D ตระหนักถึงดัชนีชี ้วัดผลงานของตรวจสอบภายใน ที่หวั หน้ าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะสื่อสารต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการเป็ นระยะ
การวางแผนสาหรับงานที่ได้ รับมอบหมาย (20%)
1. การวางแผนสาหรับงานที่ได้ รับมอบหมาย
II
A กาหนดวัตถุประสงค์ของงานที่ได้ รับมอบหมาย เกณฑ์การประเมิน และ
ขอบเขตของงานที่ได้ รับมอบหมาย

เชี่ยวชาญ
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พื ้นฐาน

พื ้นฐาน

พื ้นฐาน
พื ้นฐาน

พื ้นฐาน
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B วางแผนสาหรับงานที่ได้ รับมอบหมาย เพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ มีการระบุความ
เสี่ยงและวิธีการควบคุมที่สาคัญ
C ประเมินความเสี่ยงโดยละเอียดของแต่ละเรื่ อง/ประเด็นที่จะตรวจสอบ ซึง่
ได้ แก่ การประเมินและการจัดลาดับความสาคัญของปั จจัยเสี่ยงและการ
ควบคุม
D กาหนดวิธีการปฏิบตั ิงานสาหรับงานที่ได้ รับมอบหมายและจัดทาแนวการ
ปฏิบตั ิงาน
E กาหนดระดับของพนักงานและทรัพยากรที่จาเป็ นต้ องใช้ ในงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
การปฏิบัติงานที่ได้ รับมอบหมาย (40%)
1. การรวบรวมข้ อมูล
A รวบรวมและตรวจสอบข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง (เช่น การสอบทานรายงานการ
ตรวจสอบและข้ อมูลของปี ก่อน การทาความเข้ าใจกระบวนการ/เอกสารโดย
การ walk-throughs และการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์การปฏิบตั ิงาน
เป็ นต้ น) โดยเป็ นส่วนหนึ่งของการสารวจเบื ้องต้ นของการปฏิบตั ิงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
B จัดทารายการตรวจสอบและแบบสอบถามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการ
ควบคุม โดยเป็ นส่วนหนึ่งของการสารวจเบื ้องต้ นของการปฏิบตั ิงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
III
C ประยุกต์ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างที่เหมาะสม (เช่น การสุม่ แบบไม่อิงสถิติ การ
สุม่ ตัวอย่างแบบใช้ วิจารณญาณ การสุม่ ตัวอย่างแบบค้ นพบ เป็ นต้ น)
รวมทังการใช้
้
เทคนิควิเคราะห์ในทางสถิติ
2. การวิเคราะห์ และประเมินผล
A ใช้ เครื่องมือและเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ เพื่อการตรวจสอบ (เช่น การทา
เหมืองข้ อมูลและการดึงข้ อมูล การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง การจัดทา
กระดาษทาการแบบอัตโนมัติ การฝั งการตรวจสอบลงในระบบ เป็ นต้ น)
B ประเมินความเกี่ยวข้ อง ความเพียงพอ และความเชื่อถือได้ ของแหล่งที่มา
ของหลักฐานการตรวจสอบ
C ประยุกต์ใช้ วิธีการในการวิเคราะห์ที่เหมาะสม รวมทังการใช้
้
เทคนิคการวาด

เชี่ยวชาญ
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แผนผังกระบวนการทางาน (เช่น การระบุกระบวนการทางาน การวิเคราะห์
ขันตอนการท
้
างาน การสร้ างและการวิเคราะห์ผงั กระบวนการทางาน การ
วาดแผนผังแบบสปาเก็ตตี ้ การสร้ างตารางที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ของงาน
กับบทบาทหรือที่เรียกว่าแผนผัง RACI เป็ นต้ น)
D ตัดสินใจและประยุกต์ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ต่าง ๆ (เช่น การประมาณการ
โดยใช้ อตั ราส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบระหว่าง
งบประมาณและการใช้ จริง การวิเคราะห์แนวโน้ ม การทดสอบความ
สมเหตุสมผลอื่น ๆ การวัดโดยการเทียบเคียง เป็ นต้ น)
E จัดทากระดาษทาการและการบันทึกข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นหลักฐาน
สนับสนุนข้ อสรุปและผลการตรวจสอบของงานที่ได้ รับมอบหมาย
F จัดทาสรุปผลของงานที่ได้ รับมอบหมาย ซึง่ รวมทังการประเมิ
้
นความเสี่ยง
และการควบคุมที่เกี่ยวข้ อง
3. การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
A การระบุกิจกรรมหลักในการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงาน (เช่น การ
ประสานงานของงานที่ได้ รับมอบหมาย การสอบทานกระดาษทาการ การ
ประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน เป็ นต้ น)
การสื่อสารผลการปฏิบัติงานและการเฝ้าติดตามความคืบหน้ า (20%)
1. การสื่อสารผลการปฏิบัติงานและการยอมรับความเสี่ยง
A จัดแจงให้ มีการสื่อสารเบื ้องต้ นกับผู้รับบริการ
B แสดงออกถึงคุณภาพของการสื่อสาร (เช่น ข้ อมูลถูกต้ อง เที่ยงธรรม ชัดเจน
กระชับ สร้ างสรรค์ สมบูรณ์ และเหมาะแก่เวลา) และองค์ประกอบของการ
สื่อสาร (วัตถุประสงค์ ขอบเขตงาน ข้ อสรุป ข้ อแนะนาเพื่อการปรับปรุง และ
แผนการดาเนินการแก้ ไข)
IV
C จัดให้ มีการรายงานระหว่างกาลเพื่อรายงานถึงความคืบหน้ าในการ
ปฏิบตั ิงานที่ได้ รับมอบหมาย
D จัดทาคาแนะนาเพื่อเพิ่มและปกป้องคุณค่าขององค์กร
E อธิบายกระบวนการการสื่อสารและกระบวนการจัดทารายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน ซึง่ รวมถึง การจัดการประชุมปิ ดโครงการ และการจัดทารายงาน
การตรวจสอบ (เช่น การจัดทาร่างรายงาน การสอบทาน การอนุมตั ิ และการ
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พื ้นฐาน

เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญ

พื ้นฐาน

เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญ
พื ้นฐาน

ขอบเขตเนือ้ หา
แจกจ่ายรายงาน) รวมทังการขอความเห็
้
นตอบกลับของผู้บริหาร
F อธิบายถึงภาระหน้ าที่ของหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในในการประเมิน
ความเสี่ยงที่ยงั เหลืออยู่
G อธิบายถึงกระบวนการสื่อสารเกี่ยวกับการยอมรับความเสี่ยง (กรณีผ้ บู ริหาร
ยอมรับระดับความเสี่ยง แต่ระดับความเสี่ยงนันอาจเกิ
้
นกว่าระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ )
2. การเฝ้าติดตามความคืบหน้ า
A ประเมินผลลัพธ์ของงานที่ได้ รับมอบหมาย รวมทังแผนการด
้
าเนินการแก้ ไข
ของผู้บริหาร
B บริหารการเฝ้าติดตามประเมินผล และติดตามการดาเนินการต่อผลที่ได้ จาก
การปฏิบตั ิงานที่ได้ รับมอบหมายซึง่ ได้ สื่อสารถึงผู้บริหารและคณะกรรมการ
แล้ ว

ระดับความรู้
ความเข้ าใจ

พื ้นฐาน
Basic
พื ้นฐาน

เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญ

3.3 เอกสารอ้ างอิง CIA ส่ วนที่สอง
• IPPF - พันธกิจ นิยาม/ความหมายของการตรวจสอบภายใน หลักการพื ้นฐานที่สาคัญสาหรับการ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ มาตรฐาน แนวทางการนามาตรฐานไป
ใช้ ปฏิบตั ิ และแนวปฏิบตั ิ (รวมถึง GTAGs) โดย IIA
• Internal Auditing Assurance and Advisory Services, by Urton Anderson, Michael Head,
and Sridhar Ramamoorti
• Sawyer's Guide for Internal Auditors, by Larry Sawyer
• เอกสารแสดงจุดยืนของ IIA เรื่อง "The Role of Internal Auditing in Resourcing the Internal
Audit Activity"
• ตาราเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและหัวข้ ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นปั จจุบนั
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4. CIA ส่ วนที่สาม: ความรู้ทางธุรกิจสาหรับการตรวจสอบภายใน
CIA ส่วนที่สามที่ปรับปรุงใหม่นี ้ จะมีอยู่สี่โดเมน ซึ่งมุ่งเน้ น ความหลักแหลมในทางธุรกิจ การรักษาความ
ปลอดภัยของข้ อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริ หารด้ านการเงิน โดยการทดสอบส่วนที่สามนัน้ ได้
ออกแบบมาเพื่อทดสอบผู้สมัครสอบเกี่ยวกับ ความรู้ ทักษะ และความสามารถโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับ
แนวคิดหลักในทางธุรกิจ เหล่านี ้
4.1 การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในการสอบ CIA ส่ วนที่สาม
ภาพต่อไปนีแ้ สดงให้ เห็นภาพรวมในระดับสูงของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในการสอบ CIA ส่วนที่สาม
ตัวอย่างเช่น หัวข้ อในการสอบ CIA ส่วนที่สามฉบับปั จจุบนั ประกอบด้ วยแปดโดเมน ในขณะที่หลักสูตรใน
การสอบที่ ได้ ป รับ ปรุ งแล้ วจะเหลื อ แค่ สี่ โดเมน จ านวนข้ อ สอบในการสอบและเวลาที่ นั่ง สอบยัง คงไม่
เปลี่ยนแปลงคือประกอบด้ วยข้ อสอบ 100 ข้ อ และมีเวลาการทาข้ อสอบ 120 นาที
ฉบับปั จจุบนั
I. การกากับดูแล/จรรยาบรรณทางธุรกิจ (5-15%)
II. การบริหารความเสี่ยง (10-20%)
III. โครงสร้ างองค์กร/กระบวนการทางธุรกิจและความ
เสี่ยง (15-25%)
IV. การสื่อสาร (5-10%)
V. การบริหาร/หลักการการเป็ นผู้นา (10-20%)
VI. เทคโนโลยีสารสนเทศ/ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(15-25%)
VII. การบริหารด้ านการเงิน (10-20%)
VIII. สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจทัว่ โลก (0-10%)

ฉบับปรับปรุ ง
I. ความหลักแหลมในทางธุรกิจ (35%)
II. การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
(25%)
III. เทคโนโลยีสารสนเทศ (20%)
IV. การบริ หารด้ านการเงิน (20%)

องค์ประกอบสาคัญเพิ่มเติมที่น่าสังเกตซึง่ เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรการสอบ CIA ส่วนที่สามที่ได้ รับการ
ปรับปรุงใหม่ คือ
• จานวนหัวข้ อในการทดสอบในส่วนที่สาม นันได้
้ ปรับให้ ม่งุ เน้ นในส่วนที่เป็ นประเด็นหลักซึง่ สาคัญ
ต่อผู้ตรวจสอบภายในเป็ นอย่างยิ่ง
• หลักสูตรการสอบมีโดเมนย่อยเรื่องใหม่คือ เกี่ยวกับเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล
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• สัดส่วนของการทดสอบในหัวข้ อการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลได้ ขยายให้ ครอบคลุมเพิ่มเติม
ในเรื่อง ความเสี่ยงด้ านการรักษาความปลอดภัยด้ านไซเบอร์ และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
กาลังเกิดใหม่
• โดเมนที่ใหญ่ที่สดุ คือ “ความหลักแหลมในทางธุรกิจ” ซึง่ มีอยู่ถึง 35% ของข้ อสอบ
• มีส่วนหนึ่งของข้ อสอบที่กาหนดให้ ผ้ ูสมัครสอบแสดงออกได้ ถึงความเข้ าใจขั น้ พืน้ ฐานในแนวคิด
ต่าง ๆ โดยที่อีกส่วนหนึ่งต้ องการให้ ผ้ ูสมัครสอบแสดงถึงความเชี่ยวชาญทางด้ านความรู้ ทักษะ
และความสามารถของผู้สมัครสอบ
4.2 เนือ้ หาใน CIA ส่ วนที่สามซึ่งได้ มีการปรับปรุงใหม่ แล้ ว
ขอบเขตเนือ้ หา

I

18

ความหลักแหลมในทางธุรกิจ (35%)
1. วัตถุประสงค์ ขององค์ กร พฤติกรรม และผลการดาเนินงาน
อธิบายถึง กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ และกิจกรรมหลัก (เช่น การ
กาหนดวัตถุประสงค์ การทาให้ องค์กรมีความเป็ นสากล และ
A
ข้ อพิจารณาเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขัน ความสอดคล้ องกับ
พันธกิจและคุณค่าขององค์กร เป็ นต้ น)
ตรวจการวัดผลการดาเนินงานทัว่ ไป (เช่น ด้ านการเงิน การ
B ปฏิบตั ิการ คุณภาพและปริมาณ การเพิ่มผลผลิต การบริ หาร
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็ นต้ น)
อธิบายพฤติกรรมองค์กร (เช่น บุคลากรรายบุคคล กลุม่ บุคลากร และ
วิธีการแสดงออกขององค์กร เป็ นต้ น) และเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหาร
C ผลการดาเนินงาน (เช่น ตามอุปนิสยั ของบุคลากร การเมืองในองค์กร
การสร้ างแรงจูงใจ การออกแบบงาน การให้ รางวัล การกาหนด
ตารางเวลาการทางาน เป็ นต้ น)
อธิบายประสิทธิผลของฝ่ ายจัดการใน การเป็ นผู้นา การเป็ นพี่เลี ้ยง การ
D ชี ้แนะแนวทาง การสร้ างให้ เกิดความมุ่งมัน่ ในองค์กร และการแสดงให้
เห็นได้ ถึงความสามารถในการบริหารกิจการขององค์กร
2. โครงสร้ างองค์ กร และกระบวนการทางธุรกิจ
ประเมินความเสี่ยงและการใช้ แนวทางการควบคุมความเสี่ยงในองค์กร
A ที่มีโครงสร้ างแตกต่างกัน (เช่น ในองค์กรแบบรวมศูนย์ องค์กรแบบ
www.globaliia.org
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พื ้นฐาน
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พื ้นฐาน

พื ้นฐาน

พื ้นฐาน

ขอบเขตเนือ้ หา
กระจายอานาจ องค์กรที่มีสายการบังคับบัญชาน้ อยขัน้ และองค์กรที่มี
โครงสร้ างแบบดังเดิ
้ ม เป็ นต้ น)
ตรวจสอบความเสี่ยงและแนวทางการควบคุมความเสี่ยงของ
กระบวนการดาเนินงานทัว่ ไป (เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
B
จัดซื ้อจัดจ้ าง การพัฒนาสินค้ าและบริ การ การขาย การตลาด การ
ขนส่งสินค้ า การบริหารกระบวนการที่ใช้ ผ้ รู ับจ้ างจากภายนอก เป็ นต้ น)
ระบุได้ ถึงเทคนิคการบริหารโครงการ (เช่น แผนและขอบเขตโครงการ
C การบริ หารเวลา/ทีมงาน/ทรัพยากร/ต้ นทุน และการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น)
D ตระหนักถึงรูปแบบ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของสัญญา (เช่น รูปแบบที่
เป็ นทางการ ข้ อควรคานึง สัญญาแบบผูกพันฝ่ ายเดียว สัญญาแบบ
ผูกพันทังสองฝ่
้
าย เป็ นต้ น)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
A อธิบายการวิเคราะห์ข้อมูล ชนิดของข้ อมูล การกากับดูแลข้ อมูล รวมทัง้
คุณค่าของการใช้ วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบภายใน
B อธิบายกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น การตังค
้ าถาม การหาข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ อง การตรวจสอบให้ ข้อมูลมีความถูกต้ องและเป็ นระเบียบ การ
ทาการวิเคราะห์ข้อมูล และการแจ้ งผลการวิเคราะห์เป็ นต้ น)
ตระหนักในวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบภายใน (เช่น การ
C วิเคราะห์เพื่อค้ นหารายการผิดปกติ การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย การ
วิเคราะห์เพื่อทานายหรื อพยากรณ์ การวิเคราะห์เครือข่าย การวิเคราะห์
ข้ อมูลที่เป็ นตัวอักษรเพื่อค้ นหาความสัมพันธ์ เป็ นต้ น)
การรั กษาความปลอดภัยของข้ อมูลสารสนเทศ (25%)
1. การรั กษาความปลอดภัยของข้ อมูลสารสนเทศ
A แยกแยะความแตกต่างของวิธีการควบคุมทางกายภาพทัว่ ไป (เช่น
การใช้ บตั รผ่าน กุญแจ การพิสจู น์ตวั ตนโดยใช้ ข้อมูลทางชีวภาพ เป็ น
ต้ น)
แยกแยะความแตกต่างของรูปแบบการควบคุมต่าง ๆ ในการพิสจู น์
ตัวตน และอนุมตั ิการเข้ าใช้ งาน (เช่น การใช้ รหัสผ่าน การพิสจู น์ตวั ตน
B
ใน 2 ระดับ การพิสจู น์ตวั ตนโดยใช้ ข้อมูลทางชีวภาพ การใช้ ลายเซ็นดิจิ
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ทอล เป็ นต้ น) และสามารถระบุความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ด้วย

II.

III.
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C อธิบายจุดประสงค์และการใช้ วิธีการควบคุมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรักษา
พื ้นฐาน
ความปลอดภัยของข้ อมูลสารสนเทศ (เช่น การเข้ ารหัส การใช้ ไฟร์
วอลล์ การใช้ โปรแกรมต่อต้ านไวรัส เป็ นต้ น)
D ตระหนักถึงกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ผลกระทบ และการ
พื ้นฐาน
กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการรักษาความปลอดภัยข้ อมูล
สารสนเทศให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
พื ้นฐาน
ตระหนักถึงรูปแบบวิธีปฏิบตั ิทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ ้นใหม่ๆ และ
E ผลกระทบที่จะมีต่อความปลอดภัยของข้ อมูล (เช่น นโยบายการให้ ใช้
อุปกรณ์ของตัวเอง (BYOD – Bring your own device) อุปกรณ์
อัจฉริยะ (smart devices) อุปกรณ์ที่ทางานได้ โดยผ่านการเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์ เน็ต (IoT - Internet of Things) เป็ นต้ น)
ตระหนักถึงความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทงที
ั ้ ่เกิดขึ ้นแล้ ว
พื ้นฐาน
F และที่เป็ นความเสี่ยงที่กาลังเกิดใหม่ (เช่น การเจาะระบบ (hacking)
ความเป็ นส่วนบุคคล (piracy) การเปลี่ยนการตังค่
้ าโปรแกรมรักษา
ความปลอดภัยเพื่อให้ ไม่ทางาน (tamper) มัลแวร์ เรี ยกค่าไถ่
(ransomware) การโจมตีด้วยการทา phishing เป็ นต้ น)
อธิบายได้ ถึงนโยบายการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ และนโยบายอื่น
พื ้นฐาน
G
ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลสารสนเทศ
ระบบข้ อมูลสารสนเทศ (20%)
1. โปรแกรมประยุกต์ เพื่อการใช้ งาน และโปรแกรมเพื่อจัดการระบบคอมพิวเตอร์
(Application and System Software)
พื ้นฐาน
ทราบกิจกรรมหลักในวงจรการพัฒนาระบบ และการส่งมอบระบบต่อ
ผู้ใช้ งาน (เช่น การกาหนดสิ่งที่ต้องการในระบบ (requirements) การ
A ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ แก้ ไขข้ อผิดพลาด (debug) การเริ่มใช้ งาน
และการบารุงรักษา เป็ นต้ น) ตลอดจนทราบถึงความสาคัญของการ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขระบบตลอดกระบวนการ
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ระดับความรู้
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อธิบายได้ ถึงคาที่เรียกทัว่ ไปเกี่ยวกับข้ อมูล (เช่น คาว่า data,
database, record, object, field, schema เป็ นต้ น) และชื่อเรียกที่
B
เกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ต (เช่น HTML, HTTP, URL, domain name,
browser, click-through, electronic data interchange [EDI],
cookies เป็ นต้ น)
ระบุคณ
ุ ลักษณะสาคัญของซอฟต์แวร์ ระบบได้ (เช่น ระบบบริหาร
C จัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า (CRM) ระบบการวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP) ระบบเพื่อการกากับดูแล-ความ
บริหารความเสี่ยง-การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (GRC) เป็ นต้ น)
2. กรอบการดาเนินงานด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน และระบบควบคุมด้ าน IT
อธิบายโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบ IT และแนวคิดที่เกี่ยวกับระบบ
A เครือข่าย (เช่น server, mainframe, client-server configuration,
gateways, routers, LAN, WAN, VPN เป็ นต้ น) รวมทังระบุ
้ ความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นได้
B ระบุได้ ถึงบทบาทหน้ าที่ของ เจ้ าหน้ าที่บริหารระบบเครือข่าย เจ้ าหน้ าที่
ระบบจัดเก็บฐานข้ อมูล และศูนย์ให้ ความช่วยเหลือ
ทราบถึงเป้าหมายและการประยุกต์ใช้ กรอบโครงสร้ างการควบคุมทาง
C เทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น COBIT, ISO 27000, ITIL เป็ นต้ น ) รวมทัง้
ทราบถึงระบบคุมขันพื
้ ้นฐานด้ าน IT
3.การกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ
A อธิบายการวางแผนกู้คืนระบบจากภัยพิบตั ิโดยการจัดหาพื ้นที่สารอง
(เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ สารองแบบ hot site ศูนย์คอมพิวเตอร์ สารอง
แบบ warm site และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สารองแบบ cold site เป็ นต้ น)
B อธิบายจุดประสงค์ของการสารองระบบและการสารองข้ อมูล
้
้ คืนระบบและการกู้คืนข้ อมูล
C อธิบายจุดประสงค์ของขันตอนการกู
การบริหารด้ านการเงิน (20%)
1. การบัญชี และการเงิน
ระบุแนวคิด และหลักการที่เป็ นพื ้นฐานของการจัดทาบัญชี (เช่น ชนิด
ของงบการเงิน คาศัพท์ ชื่อเรี ยก เช่น หุ้นกู้ เช่าซื ้อ บานาญ สินทรัพย์ที่
A
จับต้ องไม่ได้ การวิจยั และพัฒนา เป็ นต้ น)
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พื ้นฐาน

พื ้นฐาน

พื ้นฐาน

พื ้นฐาน
พื ้นฐาน

พื ้นฐาน
พื ้นฐาน
พื ้นฐาน

พื ้นฐาน
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IV.

ทราบแนวคิดเกี่ยวกับบัญชีการเงินขันสู
้ งและแนวคิดใหม่ ๆ (เช่น การ
B ควบรวมกิจการ การลงทุน มูลค่ายุติธรรม การเป็ นหุ้นส่วน รายการที่
เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ เป็ นต้ น)
แปลผลการวิเคราะห์ทางการเงิน (เช่น การวิเคราะห์ทงที
ั ้ ่เป็ นแนวตัง้
้ ตราส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมการดาเนินงาน
C และแนวนอน รวมทังอั
ความสามารถในการหากาไร สภาพคล่อง โครงสร้ างทางการเงิน เป็ น
ต้ น)
อธิบาย วงจรรายได้ กิจกรรมการบริ หารสินทรัพย์สภาพคล่องและการ
D บันทึกบัญชี การบริ หารห่วงโซ่อปุ ทาน (ซึง่ รวมถึง การประเมินมูลค่า
สินค้ าคงคลัง และลูกหนี ้การค้ า)
E อธิบาย การจัดทางบประมาณเงินทุน โครงสร้ างเงินทุน การภาษีอากร
ขันพื
้ ้นฐาน การกาหนดราคาโอนระหว่างบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน เป็ นต้ น)
2. การบัญชีเพื่อการบริหาร
อธิบายแนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับ การบัญชีเพื่อการบริหาร (เช่น การ
A วิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กาไร งบประมาณ การจัดสรรค่าใช้ จ่าย
การวิเคราะห์ต้นทุนและกาไร เป็ นต้ น)
B แยกแยะความแตกต่างของระบบต้ นทุนต่าง ๆ ได้ (เช่น แบบต้ นทุน
รวม แบบต้ นทุนผันแปร แบบต้ นทุนคงที่ แบบตามกิจกรรม แบบ
ต้ นทุนมาตรฐาน เป็ นต้ น)
C จาแนกต้ นทุนประเภทต่าง ๆ ได้ (เช่น ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับการ
ตัดสินใจ ต้ นทุนที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ ต้ นทุนส่วนเพิ่ม
เป็ นต้ น) รวมทังการใช้
้
งานต้ นทุนเหล่านี ้เพื่อการตัดสินใจ

ระดับความรู้
ความเข้ าใจ

พื ้นฐาน

เชี่ยวชาญ

พื ้นฐาน
พื ้นฐาน
พื ้นฐาน

พื ้นฐาน

พื ้นฐาน

4.3 เอกสารอ้ างอิง CIA ส่ วนที่สาม
• IPPF - พันธกิจ นิยาม/ความหมายของการตรวจสอบภายใน หลักการพื ้นฐานที่สาคัญสาหรับ
การปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ มาตรฐาน แนวทางการนา
มาตรฐานไปใช้ ปฏิบตั ิ และแนวปฏิบตั ิ (Practice Guides) (รวมถึง GTAGs) โดย IIA
• Internal Auditing Assurance and Advisory Services, by Urton Anderson, Michael Head,
and Sridhar Ramamoorti
• Sawyer's Guide for Internal Auditors, by Larry Sawyer
22
www.globaliia.org

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enterprise Risk Management Framework, by COSO
Internal Control – Integrated Framework, by COSO
Understanding Management, by Richard Daft and Dorothy Marcic
Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide, by Project Management
Institute
Performance Auditing: Measuring Inputs, Outputs, and Outcomes, by Stephen Morgan,
Ronell Raaum, and Colleen Waring
Auditing Human Resources, by Kelli Vito
Auditing the Procurement Function by David O'Regan
Contract and Commercial Management: The Operational Guide, by IACCM
Data Analytics: Elevating Internal Audit's Value, by Warren Stippich Jr. and Bradley
Preber
Implementing the NIST Cybersecurity Framework, by ISACA
Information Technology Control and Audit, by Sandra Senft, Frederick Gallegos, and
Aleksandra Davis
IT Auditing: Using Controls to Protect Information Assets, by Chris Davis, Mike
Schiller, and Kevin Wheeler
Principles of Information Security, by Michael Whitman and Herbert Mattord
Accounting Principles, by Jerry Weygandt, Paul Kimmel, and Donald Kieso
หนังสือตาราเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและหัวข้ ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นปั จจุบนั

5. การเปลี่ยนผ่ านจากข้ อสอบชุดปั จจุบันไปเป็ นฉบับปรับปรุ งใหม่
ข้ อสอบ CIA ฉบับปั จจุบนั จะถูกทดแทนโดยข้ อสอบใหม่ (โดยอ้ างอิงตามหัวข้ อที่ได้ ปรับปรุงแล้ ว) ในเดือน
มกราคม 2562 โดยจะเริ่ ม จากข้ อสอบภาคภาษาอั ง กฤษก่ อ น โดยสมาคมผู้ ตรวจสอบภายใน จะ
ประสานงานกับหน่วยงานเครื อข่า ยในประเทศต่ าง ๆ ทั่วโลกในการพัฒ นาแผนการเปลี่ยนผ่านข้ อสอบ
ภาษาอื่ น ซึ่ ง จะเริ่ ม ในปี 2562 เช่ น กั น ส าหรั บ ข้ อมู ล ล่ า สุ ด เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นผ่ า นข้ อ สอบที่ ไ ม่ ใ ช่
ภาษาอังกฤษ จะปรากฎอยู่ใน www.theiia.org/updatecia
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5.1 ระยะเวลาสาหรับการเปลี่ยนผ่ านข้ อสอบ
2018

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ข้ อสอบ CIA ชุดปั จจุบนั
ข้ อสอบ CIA ชุดใหม่
(ภาษาอังกฤษ)
(ภาษาอังกฤษ)
ข้ อสอบ CIA ชุดปั จจุบนั
(ที่ไม่ ใช่ ภาษาอังกฤษ)

ข้ อสอบ CIA ชุดใหม่
(ที่ไม่ ใช่ ภาษาอังกฤษ)

5.2. คะแนนการสอบผ่ าน
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน จะทาการศึกษาเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานการสอบผ่า นโดยอ้ างอิงจาก
เนือ้ หาในหลักสูตรที่ปรับปรุ งแล้ ว คณะกรรมการวุฒิ บัตรวิช าชีพ จะใช้ ผลการศึกษานัน้ ในการกาหนด
คะแนนการสอบผ่ าน โดยคะแนนดิ บ ของผลการสอบแต่ ละส่วน (หมายถึ ง จ านวนข้ อ ที่ผ้ ูส อบตอบได้
ถูกต้ อง) จะถูกนามาปรับค่า (scaled) ให้ เป็ นคะแนนที่อยู่ในช่วง 250 ถึง 750 ผู้ที่ได้ คะแนนหลังถูกปรับ
ค่าที่ 600 คะแนน หรือสูงกว่า จึงจะถือว่าสอบผ่าน

ข้ อมูลเพิ่มเติม
• เวปไซต์ของ สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน www.theiia.org/updatecia
• คาถามที่ถกู ถามบ่อย (FAQ) ทางออนไลน์
• ติดต่อ แผนกลูกค้ าสัมพันธ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล:
➢ โทรศัพท์: +1-407-937-1111
➢ อีเมล: CustomerRelations@theiia.org
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