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สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
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:: สมาชิกได้รับส่วนลดพเิศษ 10% จากราคาปกติ & รับส่วนลดเพิม่อกี 5% ถ้าช าระเงนิก่อนอบรม 30 วนั ::

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร เนือ้หาของหลกัสูตร

Beginning Auditors Tools and Techniques 
หลกัสูตร 4 วนั (สะสมCPE 32 หน่วย)

เจ้าของหลกัสูตร : The Institute of Internal Auditors, USA (IIA) 
ราคาค่าสัมมนา 8,900 บาท ( ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ )

1. เพ่ือเรียนรู้วา่ควรตรวจสอบอะไร และตรวจสอบ
อยา่งไร

2. เรียนรู้วธีิคน้พบ และประเมินจุดอ่อน/จุดแขง็ของ
องคก์ร

3. คน้พบคุณสมบติั 8 ประการท่ีช่วยใหป้ระสบผลส าเร็จ
สูงในการท างานเป็นทีม

4. ขา้ใจรูปแบบงานตรวจสอบและขั้นตอน 4 ระดบัการ
ปฏิบติังาน

5. เรียนรู้เทคนิคการท า Audit Interview
6. เรียนรู้พฤติกรรมมนุษยแ์ละเทคนิคในการส่ือสารกบั

ผูอ่ื้นอยา่งไดผ้ล
7. คน้พบระบบควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล
8. คน้พบสูตรการตั้งวตัถุประสงค์ และวางขอบเขตของ

งานตรวจสอบภายใน
9. เรียนรู้เทคนิคของ Entry & Exit Conferences. กบัผูรั้บ

การตรวจสอบ

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน ท่ีตอ้งการเรียนรู้และฝึกทกัษะการ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบ
ภายในของIIA(Standards for Professional Practice of Internal 
Auditing) และผูท่ี้ท างานดา้นการพฒันาและติดตามผลระบบการ
ควบคุมภายใน หลกัสูตรประกอบดว้ยกรณีศึกษาการตรวจสอบ
โดยการน าคอมพิวเตอร์มาใช ้และวธีิการตรวจสอบตามมาตรฐาน

The Internal Auditor’s Roles and Responsibilities
The Audit Model-Perform  : Overview of the audit process
Analytical Review Using Audit Software
• Common uses of the computer as an audit tool
• Identify and investigate audit
• Issues through the computer
Interpersonal Skills and Interviewing
• Gain insight into behavioral skills and communication techniques to  improve 
your ability to communicate with others
• Learn basic techniques foe effective interviewing
The Audit Program
• Understanding the thought process involved in audit program development
• Review guidelines for preparing audit programs 
Internal Auditing Standards
• Statement of Responsibilities of Internal Auditing
• Code of  Ethics for Internal Auditors
• Standards for the professional  , Practice of Internal Auditing
Teamwork
Internal Control
• Establish management’s responsibility for control
• Identify internal audit’s responsibility regarding control
• Introduce the COSO control model
Documenting  and Evaluating Internal Controls
• Understanding the purpose of the preliminary survey
• Determine which controls are effective and efficient
• Learn the advantages and disadvantages of each tool
Workpapers  and Audit Evidence
• Techniques for preparing audit Workpapers
• Types of audit evidence
Developing Audit Findings : Best Practices for communicating audit finding
Exit Conferences : Enter the exit conference prepared and confident
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