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รหัสวิชา

ชื่อวิชา และวัตถุประสงค์
แนะนำหลักสูตร และสร้ ำงควำมสัมพันธ์

รายละเอียดหัวข้ อวิชา

ชั่วโมงบรรยาย
3 ชม.

ส่ วนที่ 1 Fundamental IA Concept and Professional Standards: หลักการและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
IA101

1. Introduction to IA: การตรวจสอบภายในและบทบาทหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เข้ ำใจคุณค่ำงำนตรวจสอบภำยในต่อควำมคำดหวังของ
ผู้มีสว่ นได้ เสียขององค์กร
- เข้ ำใจคำจำกัดควำมควำมหมำยกำรตรวจสอบภำยในและ
กระบวนกำรตรวจสอบภำยใน
- เข้ ำใจควำมสัมพันธ์กำรตรวจสอบภำยในกับ กำรบัญชี และ
กำรสอบบัญชี
- เข้ ำใจควำมแตกต่ำงของกำรให้ ควำมเห็นต่อรำยงำน
ทำงกำรเงินของผู้ตรวจสอบภำยในกับกำรสอบบัญชีของ
ผู้ตรวจสอบบัญชี
- เข้ ำใจควำมรู้ควำมสำมำรถที่จำเป็ นสำหรับกำรทำงำนตรวจสอบ
ภำยใน
- รับรู้โอกำสกำรเติบโตในสำยงำนอำชีพผู้ตรวจสอบภำยใน

หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ปรับปรุงปี พ.ศ.2560

1.1 กำรตรวจสอบภำยในและบทบำทหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
• ควำมหมำยกำรตรวจสอบภำยใน
• ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงงำนตรวจสอบกับงำนบัญชี
• ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรบริ กำรให้ ควำมเชื่อมัน่ ในกำร
ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินโดยผู้ตรวจสอบภำยใน
กับผู้ตรวจสอบจำกภำยนอก (ผู้สอบบัญชี)
• วิชำชีพตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบภำยในมืออำชีพ
• บทบำทสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในสำกล(IIA) และสมำคม
ผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย(IIAT)
• คุณสมบัติควำมรู้ ควำมสำมำรถที่จำเป็ นสำหรับ
ผู้ตรวจสอบภำยใน
• ควำมก้ ำวหน้ ำและโอกำสในวิชำชีพตรวจสอบภำยใน

6 ชม.

1

รหัสวิชา

IA102

ชื่อวิชา และวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เข้ ำใจโครงสร้ ำงองค์ประกอบของมำตรฐำนวิชำชีพ
- เข้ ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณค่ำกำรตรวจสอบภำยใน
ควำมคำดหวังผู้มีสว่ นได้ เสียและมำตรฐำนวิชำชีพ
กำรตรวจสอบภำยใน
- เข้ ำใจในหลักกำรแนวคิด IPPF
- เข้ ำใจและกำรนำไปรับใช้ ในกำรตรวจสอบภำยใน
- เรี ยนรู้มำตรฐำนอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับกำรตรวจสอบภำยใน

2. Corporate Governance: การกากับดูแลกิจการ
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เข้ ำใจควำมหมำยหลักกำร แนวคิด กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
- เข้ ำใจบทบำทและควำมรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภำยใน
ต่อกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
- เรี ยนรู้แนวคิดกำรกำกับดูแลกิจกำรและสถำนกำรณ์กำรกำกับดูแล
กิจกำรและผลกระทบต่อกำรตรวจสอบภำยใน
- กำรศึกษำและแหล่งข้ อมูลกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ที่ผ้ ตู รวจสอบภำยในควรรู้

หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ปรับปรุงปี พ.ศ.2560

รายละเอียดหัวข้ อวิชา
1.2 มำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณของผู้ตรวจสอบภำยใน
• ประวัติควำมเป็ นมำของมำตรฐำนวิชำชีพ
• กรอบกำรปฏิบตั ิงำนวิชำชีพครวจสอบภำยในทีเ่ ป็ นสำกล
(IPPF)
• IPPF: Mission, Core Principles, Mandatory Guidance,
Recommended Guidance
- ประมวลจรรยำบรรณ (Code of Ethics)
- มำตรฐำนตรวจสอบภำยใน
• มำตรฐำนวิชำชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
• แนวทำงกำรนำมำตรฐำนไปสูก่ ำรปรับใช้ ในกำรปฏิบตั ิงำน

ชั่วโมงบรรยาย

2.1 หลักกำรแนวคิด และกำรพัฒนำของกำรกำกับดูแลกิจกำร
2.2 แนวทำงกำรส่งเสริ มและปรับปรุงกำรกำกับดูแลกิจกำร
ในองค์กร
2.3 ควำมสัมพันธ์ของกำรกำกับดูแล กำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
และกำรควบคุมภำยใน
2.4 บทบำทและควำมรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้ องกับกำรกำกับดูแล
กิจกำร
2.5 บทบำทของผู้ตรวจสอบภำยในในกระบวนกำรกำกับดูแล
2.6 มำตรฐำนและแนวทำงปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง

3 ชม.

2

รหัสวิชา
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ชื่อวิชา และวัตถุประสงค์
3. Internal Control: การควบคุมภายใน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เข้ ำใจควำมหมำยหลักกำร แนวคิด กำรควบคุมภำยใน
- เข้ ำใจวัตถุประสงค์องค์ประกอบ และหลักกำรกำรควบคุมภำยใน
- เรี ยนรู้และเข้ ำใจบทบำทและหน้ ำที่รวมถึงลักษณะกำรควบคุม
ภำยในที่มีประสิทธิผล
- เข้ ำใจประเภทกำรควบคุมภำยในและกระบวนกำรประเมินระบบกำร
ควบคุมภำยใน
- อธิบำยและเข้ ำใจในแนวคิด Internal control COSO framework
2013

IA104

4. Risk Management: การบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เข้ ำใจควำมหมำยหลักกำร แนวคิด กำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
- เข้ ำใจวัตถุประสงค์องค์ประกอบ ของกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
- ระบุควำมหมำยและคำจำกัดควำมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งองค์กรและ
กำรควบคุมภำยในได้

หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ปรับปรุงปี พ.ศ.2560

รายละเอียดหัวข้ อวิชา
3.1 มำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้ อง
3.2 กรอบกำรควบคุมภำยใน-2013 ฉบับ COSO (COSO Internal
Control Framework)
3.3 ควำมหมำยและคำจำกัดควำมของกำรควบคุมภำยใน
3.4 วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน
3.5 องค์ประกอบหลักกำร กำรควบคุมภำยใน
3.6 บทบำทและหน้ ำที่กำรควบคุมภำยในข้ อจำกัด
3.7 มุมมองเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน
3.8 ประเภทกำรควบคุมภำยใน
3.9 กำรประเมินกำรควบคุมภำยในวิธีตำ่ งๆ
3.10กำรควบคุมโดยกำรประเมินตนเอง (CSA)
• ควำมสำคัญของกำรควบคุมโดยกำรประเมินตนเอง
• รู ปแบบของ CSA (CSA Model)
• กำรเริ่ มใช้ กระบวนกำร CSA
• กำรประเมินผล CSA

ชั่วโมงบรรยาย
6 ชม.

4.1 แนวคิด ควำมหมำย และวัตถุประสงค์ของกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
ทังองค์
้ กร
4.2 COSO ERM Framework
4.3 ISO 31000: 2009 Risk management Principles and
Guidelines
4.4 บทบำทผู้ตรวจสอบภำยในต่อกำรบริ หำรควำมเสีย่ งองค์กร
• มำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้ อง

6 ชม.
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รหัสวิชา
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ชื่อวิชา และวัตถุประสงค์
รายละเอียดหัวข้ อวิชา
• ผลกระทบของกำรบริ หำรควำมเสีย่ งต่อบทบำทหน้ ำที่
อธิบำยและเข้ ำใจในแนวคิด ERM COSO Framework
ของผู้ตรวจสอบภำยใน
อธิบำยและเข้ ำใจในแนวคิดและหลักกำรวิธีกำร ISO31000: 2009
• กำรสร้ ำงคุณค่ำของกำรตรวจสอบภำยในต่อกำรบริ หำร
Risk management
ควำมเสีย่ งองค์กร
อธิบำยควำมเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรกับ
4.6 กรณีศกึ ษำและฝึ กปฏิบตั ิ
กำรบริ หำรควำมเสีย่ งและกำรควบคุมภำยในได้
อธิบำยบทบำทและหน้ ำที่กำรตรวจสอบภำยในต่อกำรบริ หำรควำม 4.7 กรณีศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิและให้ มีการจัดทารายงาน
1 ฉบับ
เสีย่ งองค์กร
เข้ ำใจผลกระทบของกำรบริ หำรควำมเสีย่ งต่องำนกำรตรวจสอบ
ภำยในขององค์กร

5. Fraud Risk & Control: ความเสี่ยงจากการทุจริต และ
การควบคุม
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เข้ ำใจควำมเสีย่ งกำรทุจริ ตและประเภทกำรทุจริ ตในโลกปั จจุบนั
- เรี ยนรู้ควำมหมำยและลักษณะกำรทุจริ ต
- เรี ยนรู้องค์ประกอบกำรทุจริ ตกำรประเมินควำมเสีย่ งกำรทุจริ ต กำร
บริ หำรควำมเสีย่ งกำรทุจริ ต
- เรี ยนรู้กำรควบคุมภำยในด้ ำนกำรทุจริ ต
- เรี ยนรู้บคุ ลิกพฤติกรรมกำรกระทำกำรทุจริ ต
- บทบำทหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภำยใน
ต่อกำรบริ หำรควำมเสีย่ งกำรทุจริตและกำรทุจริตที่เกิดขึ ้น

หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ปรับปรุงปี พ.ศ.2560

5.1 มำตรฐำนวิชำชีพกฎหมำย และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
5.2 ภำพรวมข้ อมูลกำรทุจริตในโลกปั จจุบนั
5.3 ควำมหมำยและประเภทกำรทุจริต
5.4 The Fraud Triangle
5.5 หลักกำรสำคัญกำรบริ หำรควำมเสีย่ งทุจริ ต
5.6 กำรประเมินควำมเสีย่ งกำรทุจริต
5.7 กำรป้องกันกำรทุจริ ตกำรค้ นหำกำรทุจริ ต
5.8 กำรสอบสวนกำรทุจริ ตและกำรแก้ ไข
5.9 พฤติกรรมกำรกระทำทุจริ ต
5.10 บทบำทหน้ ำที่ผ้ ตู รวจสอบภำยในต่อกำรทุจริต
5.11 โอกำสในกำรสร้ ำงคุณค่ำของผู้ตรวจสอบภำยใน
5.12 กรณีศกึ ษำและฝึ กปฏิบตั ิ

ชั่วโมงบรรยาย

6 ชม.
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รหัสวิชา
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ชื่อวิชา และวัตถุประสงค์
6. Managing the Internal Audit Function: การบริหารหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เข้ ำใจตำแหน่งและโครงสร้ ำงทีเ่ หมำะสมของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในในองค์กร
- ระบุประโยชน์โครงสร้ ำงองค์กรหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
แบบต่ำงๆ ได้
- เข้ ำใจบทบำทหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่งงำนตรวจสอบ
ภำยในได้
- เข้ ำใจถึงนโยบำยและวิธีกำรตรวจสอบภำยในทีเ่ หมำะสม
- เข้ ำใจกระบวนกำรตัวแบบของกำรบริ หำรควำมเสีย่ งทีด่ ีและบทบำท
กำรตรวจสอบภำยในกับกำรบริ หำรควำมเสีย่ งองค์กร
- เข้ ำใจกระบวนกำรประกันคุณภำพและะควำมสำคัญของกำรประกัน
คุณภำพต่องำนตรวจสอบภำยใน
- เข้ ำใจกำรใช้ เทคโนโลยีช่วยในกำรบริ หำรงำนตรวจสอบภำยใน
- เข้ ำใจควำมสำคัญของกำรบริ หำรงำนและกำรตัดสินใจ
ในกำรตรวจสอบภำยใน
- เข้ ำใจกระบวนกำรบริ หำรและกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบภำยใน
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
- เข้ ำใจกำรสร้ ำงคุณค่ำกำรตรวจสอบภำยในและสร้ ำงคุณค่ำ
แก่องค์กร

หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ปรับปรุงปี พ.ศ.2560

รายละเอียดหัวข้ อวิชา
6.1 มำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้ อง
6.2 โครงสร้ ำงตำแหน่งหน่วยงำนตรวจสอบในองค์กร
6.3 กำรบริ หำรควำมเป็ นอิสระและควำมเที่ยงธรรม
6.4 กำรบริ หำรและควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนด้ วยควำมระมัดระวัง
6.5 กำรบริ หำรและควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนด้ วยควำมเป็ นมืออำชีพ
6.6 กำรเป็ นผู้นำและกำรตัดสินใจกำรบริ หำรงำนตรวจสอบ
6.7 กำรวำงแผน กำรขออนุมตั ิ
6.8 กำรบริ หำรและจัดสรรทรัพยำกรในกำรตรวจสอบ
6.9 ระบุประโยชน์โครงสร้ ำงองค์กรหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
แบบต่ำงๆ ได้
6.10 กำรรำยงำนผลงำนและกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
6.11 กำรกำกับดูแลกิจกำรกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง กำรควบคุม
กับกำรบริ หำรงำนตรวจสอบ
6.12 กำรประกันคุณภำพและกำรปรับปรุงคุณภำพ
6.13 กำรวัดผลงำนกำรตรวจสอบภำยใน
6.14 กำรปรับใช้ เทคโนโลยีในกำรตรวจสอบและกำรบริ หำรงำน
ตรวจสอบ
6.15 กรณีศกึ ษำและฝึ กปฏิบตั ิ

ชั่วโมงบรรยาย
6 ชม.

5

รหัสวิชา
IA107

ชื่อวิชา และวัตถุประสงค์
7. Information Technology Risks and Controls: ความเสี่ยง
และการควบคุมภายในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เรี ยนรู้และทำควำมเข้ ำใจกำรเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
วัตถุประสงค์ทำงธุรกิจกลยุทธ์และกำรปฏิบตั ิงำน
- เรี ยนรู้องค์ประกอบสำคัญของรูปแบบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในปั จจุบนั
- อธิบำยควำมเสีย่ งและโอกำสของกำรใช้ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- เรี ยนรู้หลักกำรและแนวทำงกำรควบคุมและกำรตรวจสอบทำง IT
- เข้ ำใจกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ ในสภำพแวดล้ อมธุรกิจ
ปั จจุบนั

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

รายละเอียดหัวข้ อวิชา
มำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้ อง
องค์ประกอบสำคัญของระบบสำรสนเทศในยุคปั จจุบนั
ควำมเสีย่ งและโอกำสของกำรใช้ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
หลักกำรและองค์ประกอบ IT Governance
กำรบริ หำรควำมเสีย่ งด้ ำน IT (IT Risk Management)
ประเภทควำมเสีย่ งของ IT และกำรควบคุมควำมเสีย่ งด้ ำน IT
หลักกำรแนวคิด องค์ประกอบของกำรควบคุมด้ ำน IT
ผลกระทบจำก IT ที่มีตอ่ ผู้ตรวจสอบภำยใน
แหล่งที่มำของคำแนะนำหรื อแนวทำงปฏิบตั งิ ำนกำรตรวจสอบ
ด้ ำน IT (เช่น GTAG, GAIT, etc.)
กรณีศกึ ษำและฝึ กปฏิบตั ิ

ส่ วนที่ 2 Conducting Professional Internal Auditing Engagement:กระบวนการตรวจสอบภายใน
8. Audit Planning: การวางแผนการตรวจสอบ
IA201
8.1 มำตรฐำนวิชำชีพและแนวปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ อง
8.2 ภำพรวมของกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
8.3 ควำมเสีย่ งธุรกิจและประเภทควำมเสีย่ งกำรประเมินควำมเสีย่ ง
- เรี ยนรู้กำรพัฒนำและจัดทำ audit universe ขององค์กร และกำร
8.4 กลยุทธ์ในกำรวำงแผนเพื่อคัดเลือกผู้รับกำรตรวจ
จัดทำแผนกำรตรวจสอบประจำปี ที่เชื่อมโยงกับควำมเสีย่ งขององค์กร
8.5 กำรกำหนด Audit Universe เพือ่ เลือกผู้รับกำรตรวจประเด็น/
- เข้ ำใจกำรใช้ เทคนิคกำรประเมินควำมเสีย่ งเพื่อกำหนดแผนกำร
กระบวนกำร/หน่วยงำนที่จะถูกบรรจุในแผนงำนของหน่วยงำน
ตรวจสอบ
ตรวจสอบภำยใน
8.6 กำรวำงแผนกำรตรวจสอบตำมคำร้ องขอ
• ของผู้บริ หำรระดับสูง
• ของผู้บริ หำรหน่วยรับตรวจ
หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ปรับปรุงปี พ.ศ.2560

ชั่วโมงบรรยาย
6 ชม.

6 ชม.
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รหัสวิชา

IA202

IA203

ชื่อวิชา และวัตถุประสงค์

9. Audit Evidence and Working Paper: หลักฐานการตรวจสอบและ
กระดาษทาการ
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เรี ยนรู้วิธีกำรปฏิบตั ิในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลและหลักฐำน
กำรตรวจสอบ
- เรี ยนรู้และเข้ ำใจกำรใช้ หลักฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกำรตรวจสอบ
- เรี ยนรู้หลักกำรจัดทำกระดำษทำกำรและลักษณะกระดำษ
ทำกำรทีด่ ี
- เรี ยนรู้วิธีกำรจัดเก็บกระดำษทำกำรและข้ อมูลหลักฐำน
กำรตรวจสอบ
10. Audit Sampling: การสุ่มตัวอย่ างในการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เข้ ำใจกำรเลือกตัวอย่ำงกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
ของกำรเลือกตัวอย่ำงกำรตรวจสอบ
- เรี ยนรู้กำรเลือกตัวอย่ำงตำมหลักสถิติและไม่ใช้ หลักทำงสถิติและ
ควำมเสีย่ งต่อกำรตรวจสอบ
- เรี ยนรู้หลักสถิติที่เกี่ยวข้ องในกำรเลือกตัวอย่ำงกำรตรวจสอบ

หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ปรับปรุงปี พ.ศ.2560

รายละเอียดหัวข้ อวิชา
กำรบริ หำรทรัพยำกรเพื่อกำรตรวจสอบ
กำรวำงแผนบุคลำกรแผนงบประมำณ
กรณีศกึ ษำและฝึ กปฏิบตั ิ
มำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้ อง
ควำมหมำยและประเภทหลักฐำนกำรตรวจสอบ
ควำมน่ำเชื่อถือควำมถูกต้ องของหลักฐำนกำรตรวจสอบ
ลักษณะข้ อมูลหลักฐำนและกระดำษทำกำรอีเล็คทรอนิคส์
วิธีกำรจัดทำกระดำษทำกำร
ลักษณะกระดำษทำกำรที่ดี
ระบบกำรควบคุมและจัดเก็บกระดำษทำกำร
กรณีศกึ ษำและฝึ กปฏิบตั ิ

ชั่วโมงบรรยาย

มำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้ อง
หลักกำรเลือกตัวอย่ำงในกำรตรวจสอบ
กำรเลือกตัวอย่ำงตำมหลักสถิตเิ พื่อทดสอบกำรควบคุม
กำรเลือกตัวอย่ำงด้ วยวิธีกำรที่ไม่ใช้ หลักสถิตเิ พื่อทดสอบ
กำรควบคุม
10.5 หลักกำรวิเครำะห์ประเมินผลและสรุปผลกำรทดสอบตัวอย่ำง
10.6 กำรทดสอบตัวอย่ำงที่เกี่ยวข้ องกับรำยกำรทำงกำรเงิน
10.7 หลักสถิติที่เกี่ยวข้ องกับกำรเลือกตัวอย่ำงกำรตรวจสอบ

6 ชม.

8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

10.1
10.2
10.3
10.4

6 ชม.

7

รหัสวิชา
IA204

IA205

ชื่อวิชา และวัตถุประสงค์
11. Introduction to Engagement Process: กระบวนการตรวจสอบ
ภายใน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เข้ ำใจประเภทของกำรตรวจสอบภำยใน
- เข้ ำใจลักษณะของกำรวำงแผนกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบและกำร
รำยงำนผลกำรตรวจสอบเพื่อกำรให้ ควำมเชื่อมัน่ ระบบ
- อธิบำยควำมแตกต่ำงของกระบวนกำรตรวจสอบเพื่อให้
ควำมเชื่อมัน่ กับกระบวนกำรของงำนให้ คำปรึกษำ
12. Consulting Engagement: การให้ บริการที่ปรึกษา
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เข้ ำใจควำมแตกต่ำงของกำรตรวจสอบให้ ควำมเชื่อมัน่
กับกำรให้ คำปรึกษำ
- เข้ ำใจกำรให้ คำปรึกษำสำมำรถให้ บริ กำรพร้ อมกับงำนกำร
ตรวจสอบให้ ควำมเชื่อมัน่
- เข้ ำใจรูปแบบกำรให้ คำปรึกษำของผู้ตรวจสอบภำยใน
- เข้ ำใจวิธีกำรคัดเลือกงำนให้ คำปรึกษำตำมคำร้ องขอ
- เข้ ำใจกระบวนกำรให้ บริ กำรงำนให้ คำปรึกษำ
- เรี ยนรู้ประโยชน์ขององค์กรที่ได้ จำกกำรให้ คำปรึกษำของ
ผู้ตรวจสอบภำยใน
- เรี ยนรู้กำรให้ คำปรึกษำที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย
ต่อองค์กร

หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ปรับปรุงปี พ.ศ.2560

11.1
11.2
11.3
11.4

รายละเอียดหัวข้ อวิชา
มำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้ อง
ประเภทงำนตรวจสอบภำยใน
กระบวนกำรตรวจสอบเพื่อให้ ควำมเชื่อมัน่
กระบวนกำรในงำนกำรให้ คำปรึกษำ

12.1 มำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้ อง
12.2 กำรสร้ ำงคุณค่ำกำรตรวจสอบภำยในด้ วยกำรให้ คำปรึกษำ
12.3 ควำมแตกต่ำงของงำนให้ ควำมเชื่อมัน่ และกำรให้ คำปรึกษำ
12.4 ประเภทของกำรให้ คำปรึกษำของผู้ตรวจสอบภำยใน
12.5 กำรคัดเลือกงำนให้ คำปรึกษำของผู้ตรวจสอบภำยใน
12.6 กระบวนกำรปฏิบตั ิงำนให้ คำปรึกษำ
12.7 กำรจัดทำกระดำษทำกำรงำนให้ คำปรึกษำ
12.8 กำรเปลีย่ นแปลงงำนบทบำทสูก่ ำรเป็ นผู้ให้ คำปรึกษำ
12.9 ควำมสำมำรถที่จำเป็ นของผู้ตรวจสอบในกำรให้ คำปรึกษำ
12.10 กำรสร้ ำงคุณค่ำและโอกำสในกำรเพิ่มคุณค่ำด้ วยงำนให้
คำปรึกษำ

ชั่วโมงบรรยาย
3 ชม.

3 ชม.
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รหัสวิชา

IA206

IA207

ชื่อวิชา และวัตถุประสงค์
- เรี ยนรู้ควำมสำคัญของกำรให้ คำปรึกษำเพื่อตอบสนอง
ควำมคำดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสีย
- เรี ยนรู้ขอบเขตกำรให้ คำปรึกษำของผู้ตรวจสอบภำยใน
13. Conducting the Assurance Engagement: การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อการให้ ความเชื่อมั่น (Assurance Engagement)
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- อธิบำยและเข้ ำใจเป้ำหมำยกำรตรวจสอบเพื่อให้ ควำมเชื่อมัน่ และ
ควำมเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ
- เรี ยนรู้กำรวำงแผนปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมควำมเสีย่ ง
- เรี ยนรู้ กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรจัดลำดับควำมเสี่ยง
เพื่อวำงแผน
- เรี ยนรู้กำรกำหนดวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบและกำรกำหนด
ขอบเขตงำนตรวจสอบ
- เรี ยนรู้ประเภทและแหล่งข้ อมูลทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำทำควำมเข้ ำใจ
กระบวนกำรปฏิบตั ิงำนทีจ่ ะตรวจสอบ
- เรี ยนรู้หลักกำรศึกษำกระบวนกำรทำงำนภำพแสดงกระบวนกำร
ทำงำนต่ำง ๆ
- เรี ยนรู้กำรพิจำรณำกำรควบคุมภำยในทีเ่ กี่ยวข้ องและ
กำรควบคุมภำยในที่สำคัญ
14. Audit Program Development and Gather Information
and Evidence:การจัดทาแนวทางการตรวจสอบ
(Audit Program) และการรวบรวมหลักฐาน

หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ปรับปรุงปี พ.ศ.2560

รายละเอียดหัวข้ อวิชา

ชั่วโมงบรรยาย

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

มำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้ อง
กำรวำงแผนกำรลงมือปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบให้ ควำมเชื่อมัน่
หลักกำรและวัตถุประสงค์กำรวำงแผนและมอบหมำยงำน
กำรวำงแผนกำรตรวจสอบแบบ Risk-based Approach
กำรกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตกำรตรวจสอบ
กำรศึกษำและทำควำมเข้ ำใจหน่วยรับตรวจหรื อกระบวนกำร
ทำงำนทีก่ ำลังจะตรวจ (กำรสำรวจเบื ้องต้ น)
• กำรระบุและประเมินควำมเสีย่ ง
• กำรระบุกำรควบคุมหลัก
• กำรประเมินควำมเพียงพอของกำรควบคุม
• กำรสร้ ำงแผนกำรทดสอบวิธีกำรควบคุมหลัก
13.7 กำรระบุอตั รำกำลังและงบประมำณที่ต้องใช้ งำน
13.8 กำรกำหนดแผนกำรปฏิบตั ิงำนและลำดับงำน
13.9 ฝึ กปฏิบัติจดั ทาแผนการตรวจสอบและจัดทารายงาน
1 ฉบับ

6 ชม.

14.1 มำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้ อง
14.2 หลักกำรจัดทำแนวทำงกำรตรวจสอบ (Audit Program)
14.3 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแนวทำงกำรตรวจสอบ

6 ชม.
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ชื่อวิชา และวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เรี ยนรู้และสำมำรถกำหนดวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ
ที่ชดั เจนได้
- เรี ยนรู้และสำมำรถกำหนดขอบเขตของกำรตรวจสอบได้
- เรี ยนรู้กำรจัดทำแนวทำงกำรตรวจสอบ(Audit Work Program)
- เรี ยนรู้กำรกำหนดวิธีกำรทดสอบกำรควบคุมให้ เหมำะสม
ตำมวัตถุประสงค์และขอบเขตของกำรตรวจสอบ
- เรี ยนรู้กำรวิเครำะห์สรุปผลกำรตรวจสอบตำมผลกำรทดสอบข้ อมูล
- เรี ยนรู้กำรสรุปประเด็นข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะตำมผล
กำรตรวจสอบ

14.4
14.5
14.6
14.7
14.8

รายละเอียดหัวข้ อวิชา
ชั่วโมงบรรยาย
รูปแบบกำรจัดทำแนวทำงกำรตรวจสอบ
กำรกำหนดประเด็นที่จะทดสอบและวิธีกำรทดสอบ
วิธีกำรเก็บรวบรวมหลักฐำนและข้ อมูลกำรตรวจสอบ
กำรสรุปผลกำรตรวจสอบกำรกำหนดข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะ
ฝึ กปฏิบัตกิ ารจัดทาแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)
และจัดทารายงาน 1 ฉบับ

15. Communicating Engagement Outcomes and Performing
15.1 มำตรฐำนที่เกี่ยวข้ อง
Follow-up Procedures: การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ 15.2 วัตถุประสงค์ของรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
15.3 กำรวิเครำะห์และจัดทำข้ อสังเกตข้ อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
15.4 กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบระหว่ำงกำลและกำรรำยงำน
- เรี ยนรู้และเข้ ำใจวัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
เบื ้องต้ น
- เรี ยนรู้และเข้ ำใจควำมแตกต่ำงของรูปแบบกำรรำยงำนผล
15.5 กำรจัดทำรำยงำนชุดสุดท้ ำย (Final Engagement
กำรตรวจสอบ
Communication)
- เรี ยนรู้ขนตอนในกำรจั
ั้
ดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
15.6 รูปแบบกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบด้ วยวำจำและกำรรำยงำน
- เรี ยนรู้กระบวนกำรวิธีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบที่มีประสิทธิผล
ด้ วยลำยลักษณ์อกั ษร
- เรี ยนรู้ขนตอนวิ
ั้
ธีกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบและ
15.7 ประเด็นสำคัญในกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
กำรรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ
15.8 กำรเขียนรำยงำนผลกำรตรวจสอบที่มีประสิทธิผล
15.9 กระบวนกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ

หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ปรับปรุงปี พ.ศ.2560

6 ชม.

10

รหัสวิชา

IA209

ชื่อวิชา และวัตถุประสงค์

16. IT Security/ Business Continuity: ความมั่นคงปลอดภัย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและความต่ อเนื่องของการดาเนิน
ธุรกิจ
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เรี ยนรู้และเข้ ำใจควำมมัน่ คงปลอดภัยในระบบ IT
- เรี ยนรู้และเข้ ำใจโครงสร้ ำงพื ้นฐำนและองค์ประกอบของ
ระบบ IT
- เรี ยนรู้และเข้ ำใจควำมจำเป็ นและแนวทำงในกำรป้องกัน
กำรหยุดชะงักทำงธุรกิจ

หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ปรับปรุงปี พ.ศ.2560

รายละเอียดหัวข้ อวิชา
15.10 ประเด็นสำคัญทีต่ ้ องติดตำมผลกำรตรวจสอบและรำยงำนผล
กำรติดตำม
15.11 กรณีศกึ ษำและฝึ กปฏิบตั ิกำรจัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
16.1 ควำมรู้ด้ำน IT และ Business Continuity ที่จำเป็ น
ในงำนตรวจสอบภำยใน
16.2 IT Security & Application Development
• Physical and Systems Security
• Information Protection
• Authentication and Encryption
• End-User Computing (EUC)
• Program Change and Patch Management Control
• Application Development
16.3 IT System & Infrastructure
• Workstations and Databases
• Aspects of Automated Information
• Functional Areas of IT Operations
• Enterprise-Wide Resource Planning (ERP)
• Web Infrastructure
• IT System Communications
• Software Licensing
16.4 Business Continuity Management
• Contingency Planning

ชั่วโมงบรรยาย

6 ชม.
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ชื่อวิชา และวัตถุประสงค์
17. IT Auditing: การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เรี ยนรู้กำรบริ หำรงำนตรวจสอบทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- เรี ยนรู้วตั ถุประสงค์และควำมสำคัญของกำรตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
- เรี ยนรู้รูปแบบและวิธีกำรกำรตรวจสอบทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
จำเป็ น
- เรี ยนรู้กำรใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยในกำรตรวจสอบ
- เรี ยนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ผ้ ตู รวจสอบภำยในจำเป็ นต้ องรู้
- เรี ยนรู้กฎหมำยที่เกี่ยวกับ IT

หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ปรับปรุงปี พ.ศ.2560

รายละเอียดหัวข้ อวิชา
17.1 มำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้ อง
• IIA standards related to an IT audit
• GTAG
17.2 Management of IT Auditing
• Developing the IT Audit Plan
• Auditing Application Controls
• Auditing IT Governance
• Auditing IT Projects
• Auditing Smart Device
• Auditing User-developed Applications
17.3 Data Analysis Technologies - Computerized Audit Tools
and Techniques
• Generalized Audit Software (GAS)
• Test Data
• Parallel Simulation
• Data Mining and Extraction Techniques
• Integrated Test Facility (ITF)
• Embedded Audit Module
• Application Tracing and System Mapping
• Spreadsheet Analysis
• Continuous Auditing
• Internet and e-commerce

ชั่วโมงบรรยาย
6 ชม.
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17.4

17.5

IA211

18. Financial Accounting for IA: การบัญชีการเงินสาหรับ
ผู้ตรวจสอบภายใน

18.1
18.2
18.3
18.4

วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- ให้ เข้ ำใจหลักกำรวิธีกำรบันทึกรำยกำรบัญชีและกำรจัดทำรำยงำน
ทำงกำรเงิน ได้ แก่ งบแสดงฐำนะกำรเงินงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
18.5
งบแสดงกำรเปลีย่ นส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสดหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
- ให้ เข้ ำใจแนวควำมคิดกำรรับรู้รำยกำรกำรวัดมูลค่ำ กำรแสดง
รำยกำรองค์ประกอบงบกำรเงินและวิธีปฏิบตั ิทำงบัญชีในกำรจัดทำ
รำยงำนทำงกำรเงินตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินตลอดจนกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลที่จำเป็ นต่อกำรตัดสินใจของผู้ใช้ งบกำรเงินเพื่อ
สำมำรถสอบทำนงบกำรเงินเบื ้องต้ นได้
หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ปรับปรุงปี พ.ศ.2560

รายละเอียดหัวข้ อวิชา
ชั่วโมงบรรยาย
IT Audit Challenge and Emerging Technology
• Internet and Ecommerce
• Big data and analytics
• Fraud Prevention and Detection in an Automated
World
• Information Technology Outsourcing
Law and regulations
• Regulatory Compliance
• ICT Act
• SEC Announcement
หลักกำรและวัตถุประสงค์กำรจัดทำ และ นำเสนองบกำรเงิน
6 ชม.
องค์ประกอบของงบกำรเงินและสมกำรบัญชี
แนวควำมคิด และข้ อสมมติฐำนที่สำคัญ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
วงจรบัญชีควำมแตกต่ำงระหว่ำงเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์สทิ ธิใน
กำรบันทึกบัญชี
กำรนำเสนอและกำรวิเครำะห์รำยกำรในงบกำรเงิน
วิธีปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินที่สำคัญ ได้ แก่
กำรรับรู้รำยได้ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด สินค้ ำคงเหลือ
เงินลงทุนที่ดินอำคำรอุปกรณ์

13

รหัสวิชา

IA212

ชื่อวิชา และวัตถุประสงค์
- ให้ เข้ ำใจและสำมำรถวิเครำะห์ถงึ ผลกระทบในทำงปฏิบตั ิ
จำกกำรนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับสินทรัพย์ หนี ้สิน
และกำรรับรู้รำยได้ มำถือปฏิบตั ิ
19. Managerial Accounting for IA: การบัญชีเพื่อการบริหารสาหรับผู้
ตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- ศึกษำเกี่ยวกับกำรคำนวณต้ นทุนเพื่อนำไปใช้ ในกำรวำงแผนกำร
ควบคุมและกำรตัดสินใจโดยศึกษำเกี่ยวกับกำรคำนวณต้ นทุน
ผลิตภัณฑ์รวมทังกำรค
้
ำนวณต้ นทุนแยก
ตำมประเภทกำรผลิตทังแบบต้
้
นทุนช่วง และแบบต้ นทุน
งำนสัง่ ทำ รวมทังกำรจั
้
ดทำงบต้ นทุนกำรผลิตงบต้ นทุนขำยแบบ
ต้ นทุนรวมและแบบต้ นทุนผันแปร
- ศึกษำกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงต้ นทุน ปริ มำณ กำไร
และกำรใช้ ข้อมูลทำงกำรบัญชีบริ หำรเพื่อนำไปใช้ ในกำรตัดสินใจ
ในทำงเลือกต่ำงๆ
- เข้ ำใจถึงกำรจัดทำกำรบัญชีตำมควำมรับผิดชอบและ
รำคำโอน

หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ปรับปรุงปี พ.ศ.2560

รายละเอียดหัวข้ อวิชา

19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6

บัญชีต้นทุนเพื่อกำรบริ หำร
กำรจำแนกประเภทต้ นทุนตำมหน้ ำที่และตำมพฤติกรรม
กำรคำนวณต้ นทุนแบบต้ นทุนรวมและแบบต้ นทุนผันแปร
หลักกำรเบื ้องต้ นของกำรคำนวณต้ นทุนแยกตำมประเภท
กำรผลิตแบบต้ นทุนช่วงและแบบต้ นทุนงำนสัง่ ทำ
กำรจัดทำและกำรวิเครำะห์รำยกำรในงบต้ นทุนกำรผลิตและ
ต้ นทุนขำย
19.7 ชนิดของต้ นทุนได้ แก่ ต้ นทุนจริง ต้ นทุนปกติ ต้ นทุนมำตรฐำน
19.8 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ต้นทุนปริ มำณ กำไร
• กำรวิเครำะห์โดยกำรใช้ กำไรส่วนเกิน
• กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ด้ำนต้ นทุน ปริ มำณ กำไร
เพื่อกำรบริ หำร
• กำรวิเครำะห์จด
ุ คุ้มทุน
19.9 กำรใช้ ข้อมูลต้ นทุนเพื่อในกำรตัดสินใจในทำงเลือกต่ำงๆ ได้ แก่
• กำรลงทุนซื ้อเครื่ องจักรใหม่ทดแทนเครื่ องจักรเก่ำ
• กำรตัดสินใจเพิ่มหรื อลดสำยผลิตภัณฑ์
• กำรตัดสินใจว่ำจะผลิตเองหรื อซื ้อจำกภำยนอก
• กำรตัดสินใจรับคำสัง่ ผลิตพิเศษ

ชั่วโมงบรรยาย

6 ชม.
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20. Business Ethics; จริยธรรมทางธุรกิจ
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เรี ยนรู้หลักกำรจริ ยธรรมทำงธุรกิจ
- เรี ยนรู้กำรนำแนวคิดจริยธรรมทำงธุรกิจมำประเมินและ
ปรับใช้ ในองค์กร
- เรี ยนรู้กำรปรับใช้ จริยธรรมทำงธุรกิจในกำรตรวจสอบภำยใน

IA214

21. Analytical thinking for IA: หลักการคิดวิเคราะห์ สาหรับ
ผู้ตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เรี ยนรู้หลักกำรคิดวิเครำะห์และกำรตัดสินใจ
- เรี ยนรู้กำรปรับใช้ ในกำรตรวจสอบภำยใน

หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ปรับปรุงปี พ.ศ.2560

รายละเอียดหัวข้ อวิชา
19.10 กำรบัญชีตำมควำมรับผิดชอบและรำคำโอน
• ลักษณะของบัญชีตำมควำมรับผิดชอบ
• ลักษณะและประเภทของศูนย์ควำมรับผิดชอบ ได้ แก่
ศูนย์ต้นทุน ศูนย์กำไร และศูนย์ลงทุน
• กำรวัดผลกำรดำเนินงำนกำรจัดทำรำยงำนของศูนย์ควำม
รับผิดชอบ
• กำรนำรำยงำนและกำรวิเครำะห์เพื่อนำใปใช้ ในกำรบริ หำร
• รำคำโอน

ชั่วโมงบรรยาย

20.1 ควำมหมำยแนวคิด หลักกำรจริ ยธรรมทำงธุรกิจ
20.2 ประโยชน์และคุณค่ำของจริ ยธรรมทำงธุรกิจ
20.3 กรณีศกึ ษำและกำรฝึ กปฏิบตั ิ

3 ชม.

21.1 หลักกำรและแนวคิดในกำรวิเครำะห์ปัญหำและแก้ ไขปั ญหำ
21.2 เครื่ องมือในกำรวิเครำะห์และแก้ ปัญหำ
21.3 กรณีศกึ ษำและกำรฝึ กปฏิบตั ิ

3 ชม.
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา และวัตถุประสงค์

รายละเอียดหัวข้ อวิชา

ชั่วโมงบรรยาย

ส่ วนที่ 3 Management Concepts and Knowledge Element for Professional IA: หลักการบริหารที่จาเป็ นสาหรับผู้ตรวจสอบภายใน
IA301

IA302

22. Financial Management for IA: การบริหารการเงินสาหรับ
ผู้ตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ การเรี ยนรู้
- เรี ยนรู้และเข้ ำใจหลักกำรจัดกำรทำงกำรเงิน
- เรี ยนรู้และเข้ ำใจควำมเสีย่ งทำงกำรเงิน
- เรี ยนรู้วิธีกำรตัดสินใจในกำรจัดหำเงินและกำรลงทุน
ทำงกำรเงิน
- เรี ยนรู้กำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งผลตอบแทน
- เรี ยนรู้กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
- เรี ยนรู้กำรปรับใช้ หลักกำรบริ หำรจัดกำรทำงกำรเงินในกำร
ตรวจสอบภำยใน
23. Strategic Management for IA: การจัดการกลยุทธ์ สาหรับ
ผู้ตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เรี ยนรู้และเข้ ำใจหลักกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
- เรี ยนรู้กระบวนกำรจัดกำรและวำงแผนเชิงกลยุทธ์
- เรี ยนรู้กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้ อมธุรกิจ
- เรี ยนรู้กำรกำหนดกลยุทธ์และเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์
- เรี ยนรู้กำรปรับใช้ กำรบริ หำรเชิงกลยุทธ์ในกำรตรวจสอบภำยใน

หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ปรับปรุงปี พ.ศ.2560

22.1
22.2
22.3
22.4
22.5

วัตถุประสงค์กำรบริ หำรจัดกำรทำงกำรเงิน
ค่ำเงินตำมเวลำ (Present Value)
อัตรำดอกเบี ้ยผลตอบแทนและควำมเสีย่ ง
กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
กำรคำนวณต้ นทุนทำงกำรเงินกำรจัดหำเงินทุนระยะสัน้
ระยะยำว
22.6 กำรวิเครำะห์กำรลงทุนกำรตัดสินใจในงบลงทุน (Capital
Budgeting)
22.7 กำรบริ หำรสภำพคล่อง
22.8 กำรนำไปปรับใช้ ในกำรบริ หำรงำนตรวจสอบและกำรตรวจสอบ
ภำยใน

6 ชม.

23.1 วัตถุประสงค์กำรบริ หำรเชิงกลยุทธ์
23.2 องค์ประกอบกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
23.3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้ อมธุรกิจกำรกำหนดกลยุทธ์
กำรกำหนดเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์
23.4 กำรเชื่อมโยงกำรนำกลยุทธ์ไปสูก่ ำรปฏิบตั ิ
23.5 กำรสร้ ำงควำมได้ เปรี ยบในกำรแข่งขัน
23.6 กำรกำหนดตัวชี ้วัดผลงำนและควำมเสีย่ ง
23.7 กำรนำไปปรับใช้ ในกำรบริ หำรงำนตรวจสอบและกำรตรวจสอบ
ภำยใน

6 ชม.
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รหัสวิชา
IA303

ชื่อวิชา และวัตถุประสงค์
24. Business Process and Risk: กระบวนการทางธุรกิจและ
ความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เรี ยนรู้รูปแบบกระบวนกำรธุรกิจและองค์ประกอบสำคัญ
- เรี ยนรู้ประเภทควำมเสีย่ งของธุรกิจ
- เรี ยนรู้กระบวนกำรระบุประเมินและวิเครำะห์ควำมเสีย่ งธุรกิจที่
สัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ธุรกิจขององค์กร
- เข้ ำใจและตระหนักถึงควำมเสีย่ งใหม่ๆ ขององค์กรทีอ่ ำจมีขึ ้น
หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกระบวนกำรธุรกิจ

IA304

25. Marketing Management for IA: การบริหารการตลาดสาหรับ
ผู้ตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เรี ยนรู้และเข้ ำใจหลักกำรบริ หำรทำงกำรตลำด
- เรี ยนรู้กระบวนกำรจัดกำรและวำงแผนทำงกำรตลำด
- เรี ยนรู้กำรกำหนดกลยุทธ์กำรตลำดและกำรปรับใช้ เทคโนโลยี
ในกำรจัดกำรทำงกำรตลำด
- เรี ยนรู้กำรปรับใช้ หลักกำรบริ หำรกำรตลำดในกำรตรวจสอบภำยใน

IA305

26. Human Resources Management for IA: การบริหารทรัพยากร
บุคคลสาหรับผู้ตรวจสอบภายใน

หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ปรับปรุงปี พ.ศ.2560

24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9

รายละเอียดหัวข้ อวิชา
กระบวนกำรทำงธุรกิจและกำรจัดทำกระบวนกำรทำงธุรกิจ
กำรใช้ บริ กำรกระบวนกำรธุรกิจภำยนอกและควำมเสีย่ ง
Managing Inventory Costs and Quantities
Inventory Management Methods
EDI, EFT, and E-Commerce
Business Development Life Cycles
ISO Framework
กำรใช้ บริ กำรจำกภำยนอก (Outsourcing) และควำมเสีย่ ง
โอกำสในกำรสร้ ำงคุณค่ำของผู้ตรวจสอบภำยใน

ชั่วโมงบรรยาย
6 ชม.

25.1 วัตถุประสงค์กำรบริ หำรกำรตลำด
25.2 องค์ประกอบกำรบริ หำรทำงกำรตลำดส่วนผสมกำรตลำด
25.3 กำรกำหนดกลยุทธ์กำรตลำดกำรทำ E-Marketing, กำรใช้
สือ่ ออนไลน์ในกำรตลำด
25.4 กำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งทำงกำรตลำด
25.5 กำรสร้ ำงควำมได้ เปรี ยบในกำรแข่งขัน
25.6 กำรกำหนดตัวชี ้วัดผลงำนและควำมเสีย่ ง
25.7 กำรนำไปปรับใช้ ในกำรบริ หำรงำนตรวจสอบและกำรตรวจสอบ
ภำยใน

6 ชม.

26.1 วัตถุประสงค์ของกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล
26.2 หลักกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล

6 ชม.
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ชื่อวิชา และวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เรี ยนรู้และเข้ ำใจหลักกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล
- เรี ยนรู้กระบวนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
- เรี ยนรู้ลกั ษณะควำมเป็ นผู้นำกำรบริ หำรจัดกำรคนเก่ง บริ หำรควำม
ขัดแย้ ง และกำรจัดกำรกำรเปลีย่ นแปลง
- เรี ยนรู้กำรปรับใช้ หลักกำรบริ หำรกำรตลำดในกำรตรวจสอบภำยใน

IA306

27. Presentation Technique: เทคนิคการนาเสนอรายงาน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
- เรี ยนรู้และเข้ ำใจหลักกำรนำเสนอ
- เรี ยนรู้กระบวนกำรเทคนิคในกำรนำเสนอผลงำนหรื อรำยงำน
- เรี ยนรู้กำรปรับใช้ หลักกำรบริ หำรกำรตลำดในกำรตรวจสอบภำยใน

IA401

28. Professional Practice Study

รายละเอียดหัวข้ อวิชา
26.3 หลักกำรบริ หำรกำรเปลีย่ นแปลงกำรบริ หำรควำมขัดแย้ ง
ควำมเป็ นผู้นำ กำรบริ หำรคนเก่ง
26.4 กำรนำไปปรับใช้ ในกำรบริ หำรงำนตรวจสอบและกำรตรวจสอบ
ภำยใน

27.1
27.2
27.3
27.4

วัตถุประสงค์และวิธีกำรนำเสนอผลงำนและรำยงำน
หลักกำรนำเสนอผลงำนและเทคนิคในกำรเสนอผลงำน
กำรฝึ กปฏิบตั ิกำรนำเสนอผลงำน
กำรนำไปปรับใช้ ในกำรบริ หำรงำนตรวจสอบและกำรตรวจสอบ
ภำยใน

28.1 กำรศึกษำดูงำนระบบบริ หำรจัดกำรธุรกิจและนำเสนอผลงำน
นอกสถำนที่
28.2 สถำนที่ขึ ้นกับควำมเหมำะสมและควำมต้ องกำรของผู้เรียน
ในแต่ละรุ่น

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษำดูงำนธุรกิจ
- เพื่อสร้ ำงเครื อข่ำยและแลกเปลีย่ นประสบกำรณ์
- เพื่อสรุปและประเมินผลหลักสูตรกำรอบรม

รวมระยะเวลาการอบรม

หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ปรับปรุงปี พ.ศ.2560

ชั่วโมงบรรยาย

6 ชม.

12 ชม.

162 ชม.
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