Control Self-Assessment : An Introduction
เจ้าของหลักสูตร : IIA
อัตราค่าอบรม 6,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ ม)

สมาชิ กได้รบั ส่วนลด 10% จากราคาปกติ & รับส่วนลดเพิ่ มอีก 5% ถ้าชาระก่อนอบรม 30 วัน

>>>สะสม CPE 14 หน่ วย<<<

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
▪ เพื่อความเข้าใจทีถ่ ูกต้องว่าอะไรคือ CSA
▪ เพื่อให้ประจักษ์ถงึ ประโยชน์ของ CSA
▪ เพื่อความเข้าใจต่อบทบาทของผูต้ รวจสอบกระบวนการนา CSA มาปฏิบตั ิ
▪ เพื่อทาความรูจ้ กั กับ Control Frameworks แบบต่างๆ
▪ เพื่อค้นพบวิธกี ารทางานแบบเป็ นหุน้ ส่วนกับผูบ้ ริหารแทนบทบาทผูต้ รวจสอบแบบเก่าๆ
▪ เพื่อค้นพบเทคนิคการบริหารโครงการ CSA อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
▪ เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดกับผูร้ ว่ มสัมมนาในยุทธวิธกี ารนา CSA มาปฏิบตั ิ
เนื้ อหาของหลักสูตร
▪ . Background & Overview
•
What CSA is and what it is not
•
The Benefits of CSA
▪ CSA Formats
•
Replying and reporting on CSA results
•
Coordination with other audit efforts
▪ Cultural Necessities : Assessing
▪ Organizational Culture
•
Voting technology and how it is used in CSA
•
Impact of employee empowerment on the CSA process
▪ CSA Implementation
•
Developing a plan to implement and market CSA
•
Various implementation resources
▪ CSA Skills Introduction
•
Different approaches to facilitating workshops
•
Recording data in the workshop
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เนื้ อหาของหลักสูตร (ต่อ)
▪ Reporting and Quality Assurance
•
Performing a quality assurance review of CSA results
•
How organizations are reporting CSA results
กลุ่มเป้ าหมาย
▪ ผูต้ รวจสอบทีต่ อ้ งการความคุน้ เคยกับกระบวนการหรือมองหาวิธกี ารใหม่ๆ ในการบริหารองค์กร
▪ ผูท้ ไ่ี ม่ได้ทางานด้านตรวจสอบภายในแต่คุน้ เคยกับการตรวจสอบเป็ นอย่างดีซง้ึ พร้อมที่จะเรียนรู้ วิธ ี
ใหม่ๆในการควบคุมด้วยการประเมินตนเอง
ระยะเวลาในการอบรม
▪ จานวน 2 วัน
▪ เริม่ อบรมเวลา 09.00 – 16.30 น.
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