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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
▪ เพื่อเรียนรูบ้ ทบาททีห่ ลากหลาย&ความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ มากยิง่ ขึน้ ของผูต้ รวจสอบฯในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
▪ เพื่อเรียนรูเ้ ทคนิคการวิเคราะห์ผลงานตนเอง เพื่อปรับปรุงทักษะด้านการบริหาร
▪ เพื่อฝึกการวางแผน และการวางวัตถุประสงค์งานตรวจสอบ
▪ เพื่อฝึกการใช้เครือ่ งมือวางแผน 8 ข้อ เพื่อยกประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายใน
▪ เพื่อการหลีกเลีย่ งความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมการตรวจสอบทีเ่ สียหายมากทีส่ ุด 4 ประการ
▪ เพื่อเรียนรูเ้ ทคนิคการควบคุมงานตรวจสอบ 8 ข้อ ทีท่ าผลงานไปสู่เป้ าหมายทีว่ างไว้
▪ เพื่อค้นพบคุณสมบัตทิ ส่ี ร้างจุดเด่นให้ผลงานตรวจสอบภายใน&การเขียนเป้ าหมายทีว่ างไว้
▪ เพื่อเรียนรูเ้ ทคนิคการเขียนประเด็นในกระดาษทาการ&รายงานการตรวจสอบทีท่ าให้การสื่อสารได้ผล
เรียนรูท้ กั ษะ 6 ขัน้ ตอน ในการนาไปสู่การกระจายงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง
▪ เพื่อค้นพบคุณสมบัตทิ ส่ี ร้างจุดเด่นให้ผลงานตรวจสอบ&การเขียนเป้ าหมายทีว่ างไว้
▪ เพื่อเรียนรูเ้ คล็ดลับ การทาโปรแกรมการตรวจสอบ 9 ชนิดทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
เนื้ อหาของหลักสูตร
▪ Role and Responsibilities of the Auditor-In-Charge
•
The multi-faceted role of the auditor-in-charge
•
Duties and qualities of the successful auditor-in-charge
▪ Case Study Planning the Audit
•
The importance of audit planning
•
Potential constraints to planning
▪ Audit Programs and Staffing Assignments
•
Developing and revising the audit program
•
Taking staffing factors into consideration
▪ Supervising and Controlling Audits
•
Effective supervision techniques
•
Avoiding control problems
▪ Project Management
•
Manage multiple priorities and develop a project plan
•
Keep projects on schedule.
(ต่อหน้าถัดไป>>)
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เนื้ อหาของหลักสูตร (ต่อ)
▪ Role and Responsibilities of the Auditor-In-Charge
•
The multi-faceted role of the auditor-in-charge
•
Duties and qualities of the successful auditor-in-charge
▪ Case Study Planning the Audit
•
The importance of audit planning
•
Potential constraints to planning
▪ Audit Programs and Staffing Assignments
•
Developing and revising the audit program
•
Taking staffing factors into consideration
▪ Supervising and Controlling Audits
•
Effective supervision techniques
•
Avoiding control problems
▪ Project Management
•
Manage multiple priorities and develop a project plan
•
Keep projects on schedule.
▪ Reviewing Workpapers
•
Write effective value-added review notes
•
Practice conducting an audit exit conference Audit concerns and reports
กลุ่มเป้ าหมาย
▪ ผูต้ รวจสอบภายใน /ผูน้ าทีมตรวจสอบภายใน
▪ ผูเ้ ข้าอบรมควรมีประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบภายใน หรือพืน้ ฐานด้านการประเมินการควบคุม
ภายใน
▪ หลักสูตรประกอบด้วยกรณีศกึ ษาเพื่อเพิม่ ทักษะการบริหาร การวางแผนงาน และขอบข่ายของงาน
ตรวจสอบตัง้ แต่เริม่ ต้นการตรวจสอบภายในจนกระทังเสร็
่ จสิน้
ระยะเวลาในการอบรม
▪ จานวน 4 วัน
▪ เริม่ อบรมเวลา 09.00 – 16.30 น.
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