Analyzing & Improving Business Processes
เจ้าของหลักสูตร : IIA
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>>>สะสม CPE 16 หน่ วย<<<
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
▪ เพื่อตระหนักถึงวัตถุประสงค์และบทบาทต่างๆของการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมการตรวจสอบ
และการทบทวน
▪ เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและผลกระทบของวัตถุประสงค์และความเสีย่ งต่อกระบวนการ
▪ เพื่อสร้างวิสยั ทัศน์ของกระบวนการเพื่ออานวยความสะดวกในการวิเคราะห์กระบวนการ,ทาความ
เข้าใจว่าจะใช้เครือ่ งมือต่างๆอย่างไรและเมือ่ ไหร่ - การทาแผนความคิดกระบวนการ, การทาแผน
ลูกค้า, การทาแผนข้อมูลเชื่อมโยง, และเมทริกซ์ RACI
▪ เพื่อเข้าใจเทคนิคทีจ่ ะใช้ในการสอบถามทีช่ ่วยในการรวบรวมข้อมูลและใช้เครือ่ งมือในสถานการณ์ทาง
ธุรกิจต่างๆ
▪ เพื่อวิเคราะห์เอกสารระหว่างและหลังการพัฒนาเพื่อระบุปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ และแนวทางแก้ไขที่
เกีย่ วข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เนื้ อหาของหลักสูตร
▪ The Role of Process Analysis
• Why processes are analyzed
• The imperative for internal auditing to conduct process analysis
• How relationships with internal auditing’s stakeholders impact successful process
analysis
• Related internal auditor competencies
• The outcomes of effective process analysis
▪ Understanding Processes
• Defining “process”
• The role of objectives in process analysis
• Identifying process objective risks and controls
• Distinguishing inputs, outputs, and trigger events
• Identifying process measures of success (key performance indicators)
• Completion and use of the Process Profile Worksheet
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เนื้ อหาของหลักสูตร (ต่อ)
▪ Process Mapping
• The role of process mapping in process analysis
• Aspects of process documentation that apply to all four tools, as well as those specific
to process mapping
• How process maps are constructed
• Approaches for working with stakeholders in building process maps
• Assessing completed process maps
▪ Customer Mapping
• The role of customer mapping in process analysis
• Defining customer needs and expectations
• Walking through the customer experience
• Using the customer profile worksheet
• Assessing the impact of processes on customer experiences
▪ Spaghetti Mapping
• The role of spaghetti mapping in process analysis
• How to construct an “as is” spaghetti map
• How the “as is” spaghetti map shows inefficiencies in a process
• The use of the “to be” spaghetti map in documenting potential process improvements
▪ RACI Matrices
• The role of RACI matrices in process analysis
• The Responsible, Accountable, Consult, and Inform roles
• How RACI matrices are completed
• Analyzing a completed RACI matrix
• Gaining insight by combining tools
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กลุ่มเป้ าหมาย
▪ ผูต้ รวจสอบทีม่ ปี ระสบการณ์น้อยกว่า 0-2 ปี
▪ บุคคลทัวไปที
่ ส่ นใจงานด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน
▪ ผูต้ รวจสอบภายในทุกระดับทีต่ อ้ งการเรียนรูใ้ นระดับพืน้ ฐานด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาในการอบรม
▪ จานวน 2 วัน
▪ เริม่ อบรมเวลา 09.00 – 16.30 น.
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