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โครงการหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)  

ปรับปรุง ป 2554 
 
 
1.  ที่มาของโครงการ 

สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทยเปนองคกรที่จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
ทําหนาทีเ่ผยแพรวิชาชีพตรวจสอบภายในและสงเสริมผูตรวจสอบภายในใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางม ี
มาตรฐานเทียบเทามาตรฐานสากล   นอกจากนี้  สมาคมฯ ยงัตระหนกัดีวางานตรวจสอบภายในเปนกลไก 
สําคัญในการพัฒนาองคกรธุรกิจ สรางความมั่นคงใหแกธุรกิจ  และสรางความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของ
ประเทศ อยางตอเนื่อง  สมาคมฯ จึงใหความสําคัญอยางยิ่งในการเตรียมความพรอม  เพิ่มพูนทักษะและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหสามารถรองรับโครงสรางการตรวจสอบ 
บทบาทหนาที่และภารกิจของผูตรวจสอบภายใน ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปสูหนาที่ที่ปรึกษาของผูบริหารในการ
พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบงานตาง ๆ ในองคกรได  
  สมาคมผูตรวจสอบภายใน จึงไดพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในแหง
ประเทศไทยข้ึนเพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของประเทศไทย และเพื่อใหโอกาส
แกผูตรวจสอบภายในและผูที่สนใจในวิชาชีพตรวจสอบภายใน ไดเรียนรู ทําความเขาใจ และพัฒนา
ความรู ทักษะดานการตรวจสอบภายใน 
 
2.  วัตถุประสงค  

1. เพื่อยกฐานะวชิาชีพตรวจสอบภายในใหเปนวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ                   
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในประเทศไทย 

2. เพื่อเปดโอกาสใหผูที่สนใจในวิชาชีพ ไดศึกษา เรียนรู และสามารถเขาสูวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
ไดมากยิ่งข้ึน 

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน 
4. เพ่ือเปนแนวทางใหกับผูตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองสูการสอบประกาศนยีบัตรในระดับ

สากลตอไป 
 
3.  รูปแบบการอบรม  

เปนหลักสูตรฝกอบรม ระยะยาว  แบงเนือ้หาออกเปน 4 สวน คือ   
สวนที่ 1  หลักการและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน              ระยะเวลา  30  ชม.  
สวนที่ 2  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน                          ระยะเวลา  75  ชม.  
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สวนที่ 3  การบริหารจัดการ และความรูอ่ืนที่จาํเปนสําหรับผูตรวจสอบภายใน   ระยะเวลา 33  ชม. 
สวนที่ 4  สัมมนาการตรวจสอบ               ระยะเวลา  18  ชม. 
                                        รวม  156 ชม. 
บรรยายในภาคทฤษฎีและฝกปฏิบัติในหวัขอที่สําคัญ 
 

4.  วันและเวลาอบรม  
       อบรมในวันเสาร และวันอาทิตย   เวลา 09.00 น.  ถึง เวลา 16.00 น.  ระยะเวลา 156 ชั่วโมง    
       ใชเวลาประมาณ 13 สัปดาห  
 
5.   กลุมเปาหมาย 

1. นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 
2. บุคคลทั่วไปทีจ่บการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได 
3. ผูตรวจสอบภายในและผูที่สนใจ 

 
6.  เกณฑการวัดผลผานการอบรม 

ผูเขาอบรมที่จะไดรับประกาศนียบัตรสําเร็จหลักสูตรจากสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย  
จะตองเขารับการอบรมอยางนอยรอยละ 80 ของช่ัวโมงอบรมทั้งหมด 

 
7.  ตําราและเอกสารประกอบการสอน 

1.   หนังสือแนวทางตรวจสอบภายใน จัดทําโดย สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย  
      และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
2.   หนังสือแนวทางการควบคุมภายใน จดัทําโดย สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 
      และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
3.   หนังสือมาตรฐานวิชาชพีตรวจสอบภายในสากล  

 
8.  เนื้อหาของหลักสูตร 

เนื้อหาหลักสูตรแบงออกเปน 4  สวน คือ 
สวนที่ 1  หลักการและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน              ระยะเวลา  30  ชม.  
สวนที่ 2  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน                          ระยะเวลา  75  ชม.  
สวนที่ 3  การบริหารจัดการ และความรูอ่ืนที่จาํเปนสําหรับผูตรวจสอบภายใน   ระยะเวลา  33  ชม. 
สวนที่ 4  สัมมนาการตรวจสอบ               ระยะเวลา  18  ชม. 

                                                    รวม  156  ชม. 
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สวนที่  1   หลักการและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  

ลําดับ รายละเอียด 
ชั่วโมงบรรยาย /

น้ําหนัก 
วิทยากร 

A01 1.   หลักการและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
1.1  ภาพรวมงานการตรวจสอบภายใน และวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

 คํานิยามของการตรวจสอบภายในและองคประกอบสําคัญตามมาตรฐาน IIA 
 วิชาชีพการตรวจสอบภายในและขอบเขตความรับผิดชอบของการตรวจสอบ 
 โอกาสและความกาวหนาในวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
 ความสําคัญของการตรวจสอบภายในตอองคกร 
 ประเภทและลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
 ความเชื่อมโยงของ GRC กับงานตรวจสอบภายใน  
 โครงสรางและปจจัยความสําเร็จของงานตรวจสอบภายใน 
 ประสบการณในการตรวจสอบภายในที่ควรเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมใหม  
 ความเขาใจและความตองการของผูบริหารระดับสูงของ stakeholders ตอ 
 งานตรวจสอบภายใน 
 บทบาทของผูตรวจสอบภายในสมัยใหม  

1.2  มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน 
 วัตถุประสงคในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ 
 โครงสรางของมาตรฐานวิชาชีพ 
 ประมวลจรรยาบรรณ (Code of Ethics) 
 มาตรฐานดานคุณสมบัติ (Attribute Standards) 

  
6 ชม. 

 

 
1.  คุณขจรศักดิ์ อุทธาสิน 
2.  คุณพงษศักดิ์ หารทรงกจิพงษ 
3.  คุณพงศอดุล กฤษณะราช  
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 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standards) 
 มาตรฐานการนําไปปฎิบัติ  (Implementation Standards) 
 คําแนะนําในการปฎิบัติ (Practice Advisory) 
 มาตรฐานวิชาชีพอื่น ๆ ทีเ่กีย่วของกับธุรกจิ 
 ความรูความสามารถของผูตรวจสอบภายในที่ดี 

A02 2. การใหบรกิารดานการใหคําปรึกษา 
2.1 บทบาทของผูตรวจสอบภายใน ในการใหบริการปรึกษา 

3 ชม. 1. คุณสุรพงษ ชูรังสฤษฏิ์ 
2.   คุณบุญสิน  สุรวัติเสถียร 

A03 
 

3.   การกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance) 
3.1  ความหมายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกจิการ 
3.2  มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
3.3  บทบาทและความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกจิการ   
3.4  ความสัมพันธของการกาํกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  

 ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
 ความหมายของการควบคุมภายใน 
 ความสัมพันธระหวางการกาํกับดูแลกับงานตรวจสอบภายใน  

3 ชม. 
 

1.   คุณสุรพงษ ชูรังสฤษฏิ์ 
2. คุณบุญสิน  สุรวัติเสถียร 
 

A04 
 
 

4.   การบริหารความเสี่ยง: การควบคุมภายใน 
4.1  แนวคิด วตัถุประสงค และประโยชนของการบริหารความเสี่ยง 
4.2  กลไกการบริหารความเสี่ยง การควบคุบภายใน และการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร  
4.3  ประเภทความเสี่ยง  
4.4  แนวคิด วตัถุประสงค และประโยชนของการควบคุมภายใน 

   วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
   ประโยชนของการควบคุมภายในที่ดี 

6 ชม. 
 

1. คุณฉันทนา  สืบสิน 
2. คุณบุปผา   ชวะพงษ  
3. คุณธรรญา  สุขสมัย 
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4.5 ประเภทของการควบคุมภายใน  
4.6 การควบคุมดานตางๆ เชน การควบคุมการบริหาร การควบคุมดานการบัญชี ฯลฯ 
4.7 องคประกอบของการควบคุมภายในตามแนว COSO 

 สภาพแวดลอมของการควบคุม 
 การประเมินความเสี่ยง 
 กิจกรรมการควบคุมภายใน 
   ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองคกร 
 การติดตามประเมินผล 

4.8  ขอจํากัดของการควบคุมภายใน 
4.9  เทคนิคการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
4.10  บทบาทของผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
4.11  การประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (CSA) 
4.12  ฝกปฏิบัติเรื่องการประเมินระบบการควบคุมภายใน 

  A05 
 

5.  การบริหารความเสี่ยง: การบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร (ERM)  
5.1  แนวคิด ความหมาย และวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร 
5.2  โครงสรางและหนาที่ในการบริหารความเสี่ยงทัง้องคกร 
5.3  องคประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร 

 สภาพแวดลอมภายใน 
 การกําหนดวัตถุประสงค 
 การระบุเหตุการณ 
 การประเมินความเสี่ยง 
 การตอบสนองตอความเสี่ยง  

6 ชม. 
 

1. คุณฉันทนา  สืบสิน 
2. คุณบุปผา ชวะพงษ  
3. คุณธรรญา  สุขสมัย 
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 กิจกรรมการควบคุม                              
 ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
 การติดตามประเมินผล 

5.4  บทบาทและความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร 
5.5  บทบาทและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในกับการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร 
5.6  ขอจํากัดของระบบบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร 
5.7  ฝกปฏิบัติเรื่องการประเมินความเสี่ยงทั้งองคกร 

A06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.    การบรหิารหนวยงานตรวจสอบและการบริหารงานตรวจสอบ  
6.1   หลักการและวัตถุประสงค 
6.2   มาตรฐานวิชาชีพ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
6.3   กฏบัตร 

  ความเทีย่งธรรมและความเปนอิสระ 
  ความรูความสามารถ (Due Professional Care)  
  หนาที่และความรับผิดชอบ   
  ความระมัดระวังเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ  

6.4   การจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน 
6.5   การบริหารและจัดการทรัพยากรของหนวยงานตรวจสอบ 

 บุคลากร 
 เครื่องมือและเทคโนโลย ี
 งบประมาณ 
 ตารางเวลา 
 โครงสรางและขนาดของหนวยงาน  

     6 ชม.  1.  คุณเจษฎา  ช.เจริญยิง่ 
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6.6   การวางแผน 
  Assurance Service 
  Consulting Service 

6.7   การนําเสนอแผนการตรวจสอบและการขออนุมัติแผนการตรวจสอบ 
6.8    การรายงานและทาํงานรวมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และผูบริหารระดับสูง  
6.9    การบริหารความเสี่ยงของการตรวจสอบ 
6.10  การควบคุมและการกํากับดูแลงานตรวจสอบ 
6.11  การประเมินและวัดผลงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
6.12  การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
6.13  การประสานงานกับผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายนอกอื่นๆ  

 รวมสวนที่ 1  30 ชม.  
สวนที่  2  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ลําดับ รายละเอียด ชั่วโมงบรรยาย /
น้ําหนัก วิทยากร 

B01 
 

7. ภาพรวมของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน :  
 การวางแผนและมอบหมายงาน 
 การเตรียมการตรวจสอบ 
 การสํารวจเบื้องตนและการสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน 
 การทดสอบเพิม่เติมและเรื่องที่ตรวจพบ 
 การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล 
7.1  การวางแผนและมอบหมายงาน 

  หลักการและวัตถุประสงคการวางแผนและมอบหมายงาน 

6 ชม. 
 

 1. คุณปลายพันธุ  เจริญพานิช 
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  มาตรฐานวิชาชีพและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
  ประเภทของการตรวจสอบ 
  การวางแผนการตรวจสอบแบบ Risk-based Approach  
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อเลือกหนวยรับตรวจ     
  การวางแผนการตรวจสอบตามคํารองขอ 

o  ของผูบริหารระดับสูง 
o ของผูบริหารหนวยรับตรวจ 

 การบริหารทรัพยากรเพื่อการตรวจสอบ 
 การวางแผนบคุลากร แผนงบประมาณ 
 ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการตรวจสอบ 

  B02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2  การเตรียมการตรวจสอบ    
 หลักการและวตัถุประสงค 
 มาตรฐานวิชาชีพและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
 การกําหนดวัตถุประสงค และขอบเขตของการตรวจสอบ 

o การกําหนดวัตถุประสงค 
o การกําหนดขอบเขต 
o ผลการตรวจสอบที่คาดหวัง 

 การศึกษาขอมูลพื้นฐานของผูรับการตรวจสอบ  
 เลือกทีมผูตรวจสอบ 
 การจัดทาํแนวการตรวจสอบ 
 แจงผูรับการตรวจ 

3 ชม. 1.  คุณฉันทนา  สืบสิน 
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  ขออนุมัติเพื่อทําการตรวจ 
 ฝกปฏิบัติ 

B03 
 
 
 
 
 
 

7.3  การสํารวจเบื้องตนและการสอบทาน และประเมินระบบการควบคุมภายใน 
 หลักการและวตัถุประสงค 
 มาตรฐานวิชาชีพและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
 สํารวจขอมูลเบื้องตน 
 สอบทานวิธกีารควบคุมภายใน 
 ประเมินความเสี่ยง 
 ฝกปฏิบัติการสํารวจเบื้องตนและการสอบทานและประเมินระบบการควบคุม

ภายใน 

        6 ชม. 1. คุณฉันทนา  สืบสิน 
 

B04 7.4  การทดสอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ตรวจพบ 
 หลักการและวตัถุประสงคการทดสอบเพิ่มเติมและเรื่องทีต่รวจพบ 
 มาตรฐานวิชาชีพและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
 ขยายการตรวจสอบ 
 ทดสอบสาระสําคัญ 
 จัดทําเรื่องที่ตรวจพบ (Audit Finding) 
 ฝกปฏิบัติการเขียนเรื่องที่ตรวจพบ 

       3 ชม. 
 

1. คุณวิชัย   กติติวิทยากุล 
2. คุณสุรพงษ  ชูรังสฤษฎิ์ 
3. คุณเดชา   ศิริสุทธิเดชา 
 

B05 7.5 การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล 
 หลักการและวตัถุประสงคการรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล 
 มาตรฐานวิชาชีพและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
 สรุปผลการตรวจสอบ 

6 ชม. 
 

1. คุณวิชัย   กติติวิทยากุล 
2. คุณสุรพงษ  ชูรังสฤษฎิ์ 
3. คุณเดชา   ศิริสุทธิเดชา 
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 จัดทําการรายงานการตรวจสอบ 
 สอบทานรายงานการตรวจสอบ 
 จัดสงรายงาน / จัดเก็บรายงาน 
 ติดตามผลการตรวจสอบ 
 ฝกปฏิบัติ เรื่องการเขียนรายงานตรวจสอบ 

B06 8.   เทคนิคการวิเคราะหสาํหรับงานตรวจสอบ 
8.1   หลักการและวัตถุประสงคเทคนิคการวิเคราะหสําหรับงานตรวจสอบ 
8.2   มาตรฐานวิชาชีพและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
8.3   Sampling 

 Non-Statistical (Judgmental)  
 Statistical  

8.4  Statistical Analyze 

 
6 ชม. 

  1.  รศ.ดร.กัลยา  วาณิชยบัญชา 
 2. คุณมานิต  พาณิชยกุล 

B07 9.    หลักฐานการตรวจสอบและกระดาษทําการ 
9.1   หลักการและวัตถุประสงค หลักฐานการตรวจสอบ 
9.2   มาตรฐานวิชาชีพและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับหลักฐานการตรวจสอบ 
9.3   ประเภทของหลักฐานการตรวจสอบ 
9.4   ความเพยีงพอของหลกัฐานการตรวจสอบ 
9.5   ความหมายและประโยชนของกระดาษทาํการ 
9.6   มาตรฐานวิชาชีพและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับกระดาษทําการ 
9.7   รูปแบบและเนื้อหาของกระดาษทาํการ 
9.8   ตัวอยางกระดาษทําการ 
9.9   ลักษณะของกระดาษทาํการที่ดี 

         6 ชม. 
 

1.  คุณยุพดี อินทรเกษตร 
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9.10 การจัดเก็บและควบคุมดูแล 
9.11 ฝกปฏิบัติ เรื่องการจัดทํากระดาษทาํการ 

    B08 10.   การตรวจสอบการดาํเนินงาน (Operational Audit) 
10.1  หลักการบริหารและกรอบแนวคิดเรื่องการวัดผลสัมฤทธิ ์
10.2  หลักการ ความหมาย และวัตถุประสงคของ Operational Audit 
10.3  มาตรฐานวิชาชีพ และแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวของ 
10.4  เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ Operational Audit  
10.5  ลักษณะงาน และการวิเคราะหในกระบวนการตรวจสอบ  

 Organization Audit  
 System Audit  
 Quality Audit  

10.6  ตัวอยางการควบคุมภายในและวิธกีารทดสอบทางดานการตรวจสอบ 
10.7  ฝกปฏิบัติการวิเคราะหและการสรุปผลการตรวจสอบ 

6 ชม. 1. คุณบุปผา ชวะพงษ 
2. คุณวารุณี  ปรีดานนท 
3. คุณสุรพงษ  ชูรังสฤษฏิ์ 
 

B09 11    การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Audit) 
11.1  หลักการ ความหมาย และวัตถุประสงคของ Performance Audit 
11.2  มาตรฐานวิชาชีพและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
11.3  เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ Performance Audit  
11.4  ประเด็นการวิเคาระหและพิจารณาในกระบวนการตรวจสอบ 

 Economy an Efficiency Audit  
 Program Audit  

11.5  เทคนิคการรายงานผลการตรวจสอบ (Performance Audit)  
11.6  กรณีศึกษา 

      6 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คุณบุปผา  ชวะพงษ 
2. คุณวารุณี  ปรีดานนท 
3.  คุณสุรพงษ  ชูรังสฤษฏิ์ 
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  B10 12.   Compliance Audit  
12.1  หลักการและวัตถุประสงคเกี่ยวกับ Compliance Audit  
12.2  มาตรฐานวิชาชีพ และแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวของกับ Compliance Audit 
12.3  หนวยงานดาน Compliance   
12.4  การบริหารความเสี่ยง และกิจกรรมควบคุม กบัความเสี่ยงดาน Compliance  
12.5  องคประกอบและสิ่งบอกเหตุที่กอใหเกิดความเสี่ยงดาน Compliance  
12.6  บทบาทของผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยงดาน Compliance   
12.7  เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ Compliance Audit 
12.8  ฝกปฏิบัติ  

     3 ชม.  1.  คุณพงศอดุล กฤษณะราช 
2.  คุณพงษศักดิ์ หาญทรงกิจพงษ 
3.  คุณสุรพงษ  ชูรังสฤษฏิ์   

B11 13.   การตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
13.1 Learning Objective  
13.2 Information Technology and its Effect on Auditing  

 Database  
 Distributed Data Processing 
 Networking  
 Real Time System 
 End User Computing 
 MIS 
 ERP 
 Internet and e-Commerce 

13.3  Law and regulation 
13.4  Introduction to IT Audit and Control Framework (GTAG and CobiT) 

          18 ชม. 
        

 1. คุณบุญเกียรติ  เดชะวรานนท 
 2. คุณมานิต พาณิชยกุล 
 3. เบญจมาศ วัชรมาศหาญ  
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 Global Technology Audit Guide (GTAG) 
 General Information on CobiT  
 Main Characteristics of CobiT V 4.1  

13.5  IT Risk Management Guideline 
 Enterprise Risk Management (การจัดการความเสี่ยง)  
 การนาํ CobiT มาใชในการจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 IT Risk Management (การจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 IT Risk Assessment  
 IT Control Evaluation  
 Gap Analysis  
 Implementation Plan  

13.6  Information Technology Audit and Control 
 IT Audit Approach and Strategy  

o IT Audit Processes and Integrated Audit Approach 
 IT General Controls and Auditing 

o IT Planning and Organization Controls  
o Development and Implementation Controls  
o Maintenance of Existing System Controls  
o Information Security Controls  
o Computer Operation Controls  

  IT Application Controls and Auditing 
o Application Control Objectives  
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o Type of Application Controls  
o Input Controls  
o Process Controls  
o Output Controls  
o Application Control Over Key Business Cycles  

 Revenue Cycle  
 Purchasing Cycle   

13.7 Technology-based Audit Techniques including Computer  Assisted Audit  
         Techniques (CAATs)  

  Generalized Audit Software (GAS) 
  Custom Audit Software 
  Test Data 
  Integrated Test Facility (ITF) 
  Concurrent Auditing Techniques 

B12 
 
 

14.    การตรวจสอบทจุรติ 
14.1   หลักการและวัตถุประสงค การตรวจสอบทุจริต 
14.2   มาตรฐานวิชาชีพและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบทุจริต 

  14.3   ความหมาย สถิติ และรูปแบบการทุจริต 
14.4   การกาํกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และกิจกรรมควบคุมกับการทุจริต 
14.5   องคประกอบและสิ่งบอกเหตุที่กอใหเกิดการทุจริต 
14.6   บทบาทของผูตรวจสอบภายใน 

 การประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต 

       6 ชม. 
 

  1. คุณศิวะรักษ พินิจารมณ 
  2. คุณพงศศักดิ์ แสงสิงคี 
3. คุณวรพงษ  สุธานนท  
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 การตรวจสอบและการรายงานผล  
 การปองกนัการทุจริต 

14.7   หนาทีก่ารสอบสวนการทุจริต 
14.8   กฎหมายและมาตรฐานที่เกีย่วของ 

 SOX & PCAOB 
 COSO – ICIF 
 กฎหมายและขอบังคับของไทย 

14.9   ฝกปฏิบัติ  
 รวมสวนที่ 2  75 ชม.    
สวนที่  3  การบริหารจัดการ และความรูอื่นที่จําเปนสําหรับผูตรวจสอบภายใน 

ลําดับ รายละเอียด ชั่วโมงบรรยาย /
น้ําหนัก วิทยากร 

C01 
 
 

15. การจัดการเชิงกลยุทธ  
15.1  หลักการและวัตถุประสงค การจัดการเชิงกลยุทธ  

    ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยทุธ 
15.2  มาตรฐานวิชาชีพและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจัดการเชิงกลยุทธ  
15.3  กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ 

 องคประกอบ 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจ (SWOT Analysis)  
 การกําหนดกลยุทธองคกร 
 การกําหนดกลยุทธการแขงขัน 
 การทบทวนกลยุทธ ความเสี่ยงและการปรับเปลี่ยนกลยทุธ 

6 ชม. 
 

1.  คุณเจษฎา ช. เจริญยิ่ง 
2.  คุณสันธิยา โทรสัมพนัธ 
3.  คุณพิษณุ ลิมพะสูตร 
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15.4    การจัดทาํแผนงาน/โครงการ และการประเมินผล 
 การนาํกลยทุธไปจัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการ 
 การกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด 
 การควบคุม (Monitoring และ การประเมินผล) 

15.5   เครื่องมือในการบริหารจัดการ (Management tools) ที่ใชในการจัดทําแผนกลยุทธ 
 Balance Scorecard, six sigma ฯลฯ  
 การบริหารความเสี่ยง (รายการความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยง (Risk Map)   

15.6   ความเสี่ยงดานกลยทุธ และการนาํหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ ไปใชใน             
          งานตรวจสอบภายใน 

 ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบหนวยรับตรวจ (การตรวจสอบเชิงกลยุทธ) 
 ใชในการบริหารจัดการหนวยงานตรวจสอบภายใน          

C02 
 
 

16.   การวิเคราะหองคกรและพฤติกรรมองคกร 
16.1  หลักการและวัตถุประสงคที่เกีย่วกับการวิเคราะหองคกรและพฤติกรรมองคกร 

 องคกร (Organization) 
o The Contingency Approach 
o Departmentation 
o Line and Staff 
o Span of Control 
o Centralization and Decentralization 

 กลุม (Group) 
o ขั้นตอนการพฒันากลุม (Stages of Group Development) 
o การเมืองในองคกร (Organizational Politics) 

  
 

1.คุณยุพดี  อินทรเกษตร 
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o การสรางทีม (Team Building) 
16.2   ปจเจกบุคคล (Individual) 
16.3   การจูงใจ (Motivation) 
16.4   การติดตอสื่อสาร (Communication) 

 ลักษณะของการติดตอสื่อสาร (Nature of Communication) 
 ปญหาในการติดตอสื่อสาร (Problems in Communication) 
 การฟงและการติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส (Listening and Electronic  
      Communication) 

16.5   อิทธพิลและอํานาจ (Influence and Power) 
16.6   ภาวะผูนํา (Leadership) 
16.7   ความขัดแยง (Conflict) 
16.8   การเจรจาตอรอง (Negotiation) 
16.9   การนาํการวิเคราะหองคกรและพฤติกรรมองคกรไปใชในงานตรวจสอบภายใน 

 ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบหนวยรับตรวจ  
 ใชในการบริหารจัดการหนวยงานตรวจสอบภายใน 

C03 
 
 

17.    บัญชีการเงิน 
17.1   หลักการและวัตถุประสงค จัดทาํและนําเสนองบการเงิน 
17.2   กรอบของการจัดทําและนําเสนองบการเงิน                                  
17.3   หลักการนําเสนองบการเงนิ 

 Understandable 
 Relevance 
 Reliability 

6 ชม. 
 

1.  คุณธีระชัย  สิริธัญญานนท  
2.  รศ.สุนา  สิทธิเลิศประสิทธิ์   
3.  คุณไพศาล  วรเศรษฐศิริ 
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 Comparability 
 ขอจํากัดของการจัดทําและนาํเสนองบการเงิน 

17.4    สมการบัญชี และคําจํากัดความของ 
 สินทรัพย 
 หนี้สิน 
 ทุน 
 รายได 
 คาใชจาย 

17.5    หลักการและขอสมมติฐานในการจัดทําบัญชีที่สําคัญ 
 เกณฑคงคาง 
 การดําเนินงานตอเนื่อง 
 เนื้อหาสําคัญกวารูปแบบ 
 ความมีสาระสาํคัญ 

17.6    วงจรบัญชี 
17.7    รายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี กฏหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวของ 

 งบแสดงฐานะการเงนิ 
 งบกําไรขาดทนุ 
 งบกระแสเงนิสด 
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

17.8      ระบบการบัญชี และการควบคุม  หลักการรับรูรายการของขอมูลทางธุรกจิ               
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 วงจรรายได 
o การขายสินคา 
o ลูกหนี้การคา 
o การรับชําระหนี ้
o การรับรายไดอื่น 

 วงจรตนทนุ 
o ซื้อสินคา 
o สินคาคงคลัง 
o  เจาหนีก้ารคา 
o การจายชําระหนี ้

 ระบบบัญชี หลักการบัญชี และการควบคุมดานตาง ๆ 
o เงินสด และเงนิฝากธนาคาร 
o การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน 
o การซื้อทรัพยสิน  การดูแลรักษาทรัพยสินภายหลังการไดมา 
o การใชจายอื่น ๆ  

C04 18.    บัญชีบริหาร 
18.1    หลักการและวัตถุประสงคของบัญชีบริหาร 
18.2    ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีตนทนุเพือ่การบริหาร 

 ความหมายและความสําคัญของตนทนุ 
 การจําแนกประเภทตนทุน 
 ตนทนุการผลิตและงบการเงินของกิจการผลิตกรรม 

18.3    การคํานวณตนทนุ (หรือการสะสมตนทนุ) 

9 ชม. 
 

1. คุณธีระชัย  สิริธัญญานนท 
2. รศ.สุชาดา  สถาวรวงศ 
3. รศ.สุนา  สิทธิเลิศประสิทธิ์  
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 ตนทนุงานสั่งทํา 
 ตนทนุชวง 
 ตนทนุผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได 

18.4    การวเิคราะหความสัมพนัธตนทนุ ปริมาณ กําไร 
 การคํานวณตนทนุผลิตภัณฑดวยวิธีตนทนุรวมและวิธีตนทนุผันแปร 
 การวิเคราะหจุดคุมทุน 
 การวิเคราะหความสัมพันธดานตนทนุ ปริมาณ กาํไรเพือ่การจัดการ 

18.5    การบัญชีตนทนุเพื่อการวางแผนและควบคุม 
 งบประมาณ 
 ตนทนุมาตรฐาน 

18.6   การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน 
 ความหมาย 
 ลักษณะและประเภทของศูนยความรับผิดชอบ   ศูนยรายได  ศูนยตนทนุ  

ศูนยกาํไรและศูนยลงทนุ 
 การวัดผลการดําเนนิงานและการจัดทาํรายงานของศูนยความรับผิดชอบ 
 ราคาโอน 

18.7    การใชขอมลูทางบัญชีเพือ่การตัดสินใจ  
 การตัดสินใจระยะสั้น 
 การตัดสินใจระยะยาว  

 18.8  การวิเคราะหงบการเงนิและการนําผลไปใชในการตรวจสอบภายใน 
 อัตราสวนทางการเงนิ 
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 การวิเคราะหอัตรารอยละ 
 การนาํผลการวิเคราะหไปใชประโยชน  

C05 19.     การบรหิารการเงิน  
19.1   หลักการและวัตถุประสงค  
19.2   กฏหมาย ขอบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
19.3   สถาบันการเงนิ และตลาดการเงนิ 
19.4   แนวทางการจัดหาเงนิและการใชเงนิ  
19.5   ความเสี่ยง และการบริหารจัดการ  
19.6   เครื่องมือทางการเงนิ  
19.7   การตรวจสอบการบริหารการเงนิ    

6 ชม. 1. คุณพงษอดุล  กฤษณะราช 
2. คุณสุภาว  จุลนาพันธ 
3. คุณพงษศักดิ์ หารทรงกิจพงษ 

รวมสวนที่ 3 33 ชม.  
 รวมสวนที่   1, 2, 3  138 ชม.  
สวนที่ 4   สัมมนาการตรวจสอบ 

D01 Workshop   
 20.  ฝกปฏิบัติ การตรวจสอบภายใน 12 ชม. คุณไพรัช  ศรีวิไลฤทธิ์ 

 21.  Experience Sharing   3ชม. คุณไพรัช  ศรีวิไลฤทธิ์  

 22.  Panel Discussion 3 ชม. คณะวิทยากรรับเชิญ 

 รวมสวนที่ 4 18 ชม.  
  

รวม 4 สวน ((30+75+33+18)+1=162) 
 

156 ชม. 
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9.    อัตราคาอบรม 
 สมาชิกสมาคมฯ  28,800 บาท  
 บุคคลทั่วไป  32,000 บาท    
            อัตราดังกลาวยงัไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  
 อัตราดังกลาว รวมอาหารวางและอาหารกลางวัน  เอกสารประกอบการบรรยาย  
    
 

----------------------------------------------------- 


