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เวลา 09.00-16.30 น. จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

COSO หรืืe The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission 
ซึ่่�งเป็็นผู้้�กำหนดกรอบโครงสร�างของการควบคุมภายใน 
ที่่�ใช้�เป็น็เคร่�องมอ่ในการกำกับดแ้ลกิจการที่่�ด ่และองค์กร
ต่่าง ๆ มาต่ั�งแต่่ป็ี คศ. 1994 โดยในป็ี 2013 ได�ป็รับป็รุง
ใหม่เป็็นกรอบการควบคุมภายในแบบบ้รณาการ (COSO 
2013) องค์กรส่วนใหญ่่ทัี่�วโลกได�นำ COSO 2013 
ไป็ป็ระยุกต์่ใช้�เป็็นพ่ื้�นฐานหลักในการออกแบบระบบ 
นำไป็ใช้� ดำเนินการป็ฏิิบัต่ิให�เกิดผู้ล รวมถึ่งป็ระเมิน
ป็ระสิที่ธิิผู้ลของระบบการควบคุมภายใน ที่ำให�ม ่
ความเช้่�อมั�นอย่างสมเหตุ่สมผู้ลว่าการออกแบบการ
ควบคมุภายในจะนำไป็ส้ก่ารบรรลวุตั่ถึปุ็ระสงคข์ององคก์ร
ที่ั�งในระยะสั�น  ระยะยาว สามารถึสร�างม้ลค่าเพื้ิ�มให�กับ
องค์กรได�อย่างต่่อเน่�อง เสริมสร�างระบบการกำกับด้แล
กิจการที่่�ด่ ช้่วยลดความเส่�ยงขององค์กร และนำไป็ส่้ 
ความยั�งย่นถึาวรขององค์กร

ป็ัจจุบันธุิรกิจต่่างเผู้ชิ้ญ่กับกระแสการแข่งขันและ 
การเป็ล่�ยนแป็ลงที่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม 
ที่่�รนุแรงและรวดเรว็ กระแสของการเป็ล่�ยนแป็ลงดังกลา่ว 
ย่อมส่งผู้ลกระที่บต่่อที่ิศที่าง กลยุที่ธิ์ กระบวนการ
ต่ัดสินใจที่างธิุรกิจ ต่ลอดจนการดำเนินงานและ 
ความสำเร็จขององค์กร การืจััดให้มีีรืะบบการืควบคุมี
ภายในทีี่�มีีปรืะสิิที่ธิิผลนั�น จัะต้้องนำ COSO 2013 
ไปออกแบบรืะบบการืควบคุมีภายใน โดยการสร�าง 
ให�เกิดข่�นจริงและนำไป็ใช้�จริง (Present) และเม่�อม่การ
ป็ฏิิบัต่ิต่ามและส่งผู้ลให�บรรลุวัต่ถุึป็ระสงค์แล�ว ระบบ 

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนี่อง(CPD) 
สำาหรับผู้สอบบัญชีรับและผู้ทำาบัญชี  

นับเป็นด้านบัญชี 18 ชั่วโมง

การควบคุมภายในที่่�ได�ออกแบบไว�นั�นจะต่�องยังคงป็ฏิิบัต่ิ
ได�จริงจนถึ่งปั็จจุบัน (Functioning) ดังนั�นความเข�าใจ 
เช้งิลก่ของ COSO 2013 เพ่ื้�อใช้�ในการออกแบบและป็ระเมิน
ป็ระสิที่ธิิผู้ลของระบบการควบคุมภายในนั�น จ่งเป็็นสิ�ง
สำคัญ่อย่างยิ�งที่่�ผู้้�ออกแบบ ผู้้�พื้ัฒนา ผู้้�บริหารการป็ฏิิบัต่ิงาน 
และผู้้�ป็ระเมินต่�องม่ความเข�าใจ COSO 2013 ให�ครบที่ั�ง 5  
องค์ป็ระกอบ (Component)  ซึ่่�งแบ่งเป็็น 17 หลกัการ  (Principle) 
และ 87 รายละเอ่ยดป็ระเด็นที่่�เน�น (Point of Focus) 

สภาวิิชาชพีบััญชีจััดให้้มีีการอบัรมีห้ลัักสูตร 

COSO 2013 Internal Control Certificate 

กรอบัการควิบัคุมีภายในแบับับูัรณาการ 

โดยมุ่ีงเน้นเพ่อให้้ผูู้้เข้้ารับัการอบัรมีได้เข้้าใจั

ห้ลัักการ COSO 2013 แลัะนำาไปประยุกต์ใน

การออกแบับัแลัะประเมิีนระบับัการควิบัคุมี

ภายในในกิจัการทุกข้นาดได้ รวิมีทั�งเข้้าใจั

การประเมีินการควิบัคุมีภายในตามีแบับัข้อง 

ก.ลั.ต. ท่ีจัำาเป็นสำาห้รับัการควิบัคุมีภายใน 

นอกจัากนี�ผูู้้เข้้ารับัการอบัรมียังได้อบัรมี 

เชิงปฏิิบััติการ (Workshop) เพ่อฝึึกฝึน

เทคนิควิิธีีการประเมิีนประสิทธีิผู้ลัข้องระบับั

การควิบัคมุีภายในอยา่งเปน็ระบับัตามีแนวิทาง

มีาตรฐานสากลัโดยใช้เคร่องมีือ Illustrative 

Tool ข้อง COSO 2013 โดยสามีารถ 

นำาผู้ลัการประเมีินไปออกแบับัระบับัการ

ควิบัคุมีภายในต่อไป

COSO 2013 
Internal ControlInternal Control

CertificateCertificate
กรอบัการควิบัคุมีภายในแบับับัูรณาการกรอบัการควิบัคุมีภายในแบับับัูรณาการ



รับัฟรี!!!รับัฟรี!!!
ห้นังสือชุด กรอบัการควิบัคุมีภายใน

แบับับัูรณาการ (COSO 2013) 

เลั่มี 1-3

วิิทยากรวิิทยากร

  ดร.พรสิริ ปุุณเกษม

-   ป็ระธิานกรรมการต่รวจสอบและ
กรรมการอิสระ  
   บริษัที่ ป็ทีุ่มไรซึ่์มิลแอนด์แกรนาร่ 
จำกัด (มหาซึ่น)

  ร้อยตำำารวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ ์
    California CPA, Internal Revenue  
    Services Enrolled Agents, CIA, CFE
-   ป็ระธิานกรรมการต่รวจสอบ  
    บริษัที่ ที่่ที่่ซึ่่แอล จำกัด (มหาช้น)
-   ที่่�ป็ร่กษา คณะกรรมการวิช้าช้่พื้บัญ่ช้่   
    ด�านการวางระบบบญั่ช้ ่สภาวชิ้าช้พ่ื้บญั่ช้่  
    ในพื้ระบรมราช้้ป็ถึัมภ์

  คุุณสุวิมล กุลาเลิศ 

   CPA, CIA, CRMA
-   Former Chief Audit Executive    
    บมจ. แอดวานซึ่์ อินโฟร์ เช้อร์วิส
-   กรรมการ คณะกรรมการวิช้าช้่พื้บัญ่ช้่ 
    ด�านการวางระบบบญั่ช้ ่สภาวชิ้าช้พ่ื้บญั่ช้่ 
    ในพื้ระบรมราช้้ป็ถึัมภ์

  คุุณอำานวย อุทัยรังษี 

   CISA, CISSP, CRMA
-   Head of Technology Planning  
    and Audit  
    บมจ. แอดวานซึ่์ อินโฟร์ เช้อร์วิส

วิัตถุประสงค์วิัตถุประสงค์

  เพื้่�อ Update ความร้�เร่�องการควบคมุภายในที่่�ที่นัสมยั  
ก�าวที่ันการเป็ล่�ยนแป็ลงที่่�เกิดข่�น

  เพื้่�อให�ทุี่กองค์กรสามารถึนำ COSO 2013 ไป็ 
ออกแบบ พื้ัฒนา หร่อ ป็รับป็รุง ระบบการควบคุมภายใน 
โดยสามารถึนำหลักการไป็ป็ระยุกต่์ส้่ภาคป็ฏิิบัต่ิจริง 
ได�อย่างม่ป็ระสิที่ธิิผู้ล

  เพื้่�อให�การป็ระเมินป็ระสิที่ธิิผู้ลของระบบการควบคุม
ภายในมแ่นวที่างและเคร่�องมอ่ที่่�เป็น็มาต่รฐานเสริมสร�าง
ความเข�าใจเช้ิงล่ก ต่ามกรอบแนวที่าง COSO 2013 

ห้ลัักสูตรนี�เห้มีาะสำาห้รับัห้ลัักสูตรนี�เห้มีาะสำาห้รับั

  ผู้้�บริหาร/ผู้้�จัดการ/คณะกรรมการต่รวจสอบ
  นักบัญ่ช้่/หัวหน�าหน่วยงานบัญ่ช้่
  ผู้้�สอบบัญ่ช้่
  นักวางระบบ/บุคคลากรที่่�เก่�ยวข�องกับการวางระบบ
  ผู้้�ต่รวจสอบภายใน/หัวหน�าหน่วยงานต่รวจสอบ 

    ภายใน
  ผู้้�ป็ระเมินกระบวนการควบคุมภายใน 
  นักศ่กษา และอาจารย์ผู้้�สอนด�านการวางระบบ

    การควบคุมภายใน

อัตราค่าอบัรมี (รวิมี VAT)อัตราค่าอบัรมี (รวิมี VAT)

  สมีาชิกสภาวิิชาชีพบััญชี 19,000 บัาท

  บัุคคลัทั่วิไป        21,000 บัาท

ห้ลัักเกณฑ์์ในการรับัวิุฒิิบััตรห้ลัักเกณฑ์์ในการรับัวิุฒิิบััตร

ต้้องมีีชั่ั�วโมีงการือบรืมี ไมี่น้อยกว่า 
รื้อยละ 80 ของชั่ั�วโมีงการือบรืมีที่ั�งหมีด



ห้ัวิข้้อการบัรรยายห้ัวิข้้อการบัรรยาย

สมีัครอบัรมีออนไลัน์ได้ที่ www.tfac.or.th 

เลัข้ที่ 133 อาคารสภาวิิชาชีพบััญชี ถนนสุขุ้มีวิิท 21 (อโศก) แข้วิงคลัองเตยเห้นือ เข้ตวิัฒินา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02 685 2500 ส่วินปฏิิบััติการอบัรมี (ต่อ) 2572, 2555-2559, 2509 Email: training@tfac.or.th 

ส่วินการเงิน (ต่อ) 2523, 2544 E-mail : finance@tfac.or.th   

@TFAC.FAMILY

ควรเข้้าอบรมด้วย Computer / Laptop 

เน่่องจากมีการทำ Workshop 

รืายละเอียดกิจักรืรืมีใน Workshop

1. วิเคราะห์หาข�อบกพื้ร่องของระบบการควบคุมภายในจาก

ความเส่�ยงที่่�เกิดข่�นในกรณ่ศ่กษา 5 ระบบงาน 

2. วธิิก่ารป็ระเมินข�อบกพื้ร่องของระบบการควบคุมภายใน ใน

ส่วนของ Present และ Functioning 

3. โดยใช้� Excel Template ของ Illustrative Tool ของ 

COSO 2013 เพื้่�อป็ระเมินใน 3 ระดับ ค่อ 

4. ป็ระเมินระดับ Principle ป็ระเมินระดับ Component และ

ป็ระเมินระดับ Overall

5. สรุป็ข�อบกพื้ร่องของการควบคุมภายใน วิเคราะห์หา

แนวที่าง/ข�อเสนอแนะในการป็รับป็รุง เพื้่�อนำไป็ออกแบบการ

ควบคุมภายในให�ม่ป็ระสิที่ธิิผู้ลยิ�งข่�นต่่อไป็ 

1 2

3

     วัินทีส่อง :

ประเมีินการควิบัคุมีภายในตามีแบับัข้อง ก.ลั.ต. พร้อมี 

Check list จัำานวิน 65 ข้้อย่อย ท่ีจัำา เป็นสำาห้รับั 

การควิบัคุมีภายในที่มีีประสิทธีิผู้ลั โดยสามีารถนำาสรุปผู้ลั

การประเมีินไปออกแบับัการควิบัคุมีภายในข้ององค์กร

  สภาพื้แวดล�อมในการควบคุม (Control Environment)
  การป็ระเมินความเส่�ยง (Risk Assessment)
  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
  การส่�อสารและข�อม้ล (Information and  

    Communication)
  กิจกรรมการต่รวจต่ิดต่าม (Monitoring Activities)

วิันแรก :

ทำาควิามีเข้้าใจั Principle-based approach

1. ภาพรืวมีกรือบการืควบคมุีภายในแบบ COSO 2013
  แนวความคิดกรอบโครงสร�างของ COSO
  พื้ิจารณาความสัมพื้ันธิ์ของวัต่ถึุป็ระสงค์ 

    องค์ป็ระกอบและโครงสร�างขององค์กร
  พื้ิจารณาผู้้�รับผู้ิดช้อบการควบคุมภายใน

    ต่ามแนวคิด Three Lines Model

2. ที่ำความีเข้าใจัการืเชั่ื�อมีโยงบูรืณาการื
  องค์ป็ระกอบ (Component)
  หลักการ (Principle)
  ป็ระเด็นที่่�เน�น (Point of Focus)

3. การืออกแบบรืะบบการืควบคุมีภายใน
  การสร�างสภาพื้แวดล�อมการควบคุม 

    และการป็ระเมินความเส่�ยง
  ป็ระเภที่การควบคุม และการออกแบบกิจกรรม 

    การควบคุม
   การส่�อสาร การรายงาน และการต่ิดต่ามผู้ล 

    การควบคุมภายใน

4.การืออกแบบรืะบบการืควบคุมีที่ั�วไปด้านเที่คโนโลยี
สิารืสินเที่ศ 
  การควบคุมที่ั�วไป็ของการป็ฏิิบัต่ิการด�านสารสนเที่ศ 

    (IT General Control)
  การควบคุมกระบวนการพื้ัฒนา บำรุงรักษา ระบบ 

   สารสนเที่ศ (Application Acquisition and 
    Maintenance)
  การควบคุมความมั�นคงป็ลอดภัยโครงสร�างพื้่�นฐาน 

    ของระบบสารสนเที่ศ  (Cyber Security)

พิิเศษ !! รัับ Program Microsoft Excel สำำ�หรัับฝึึก

ปรัะเมิินรัะบบควบคุมิภ�ยในต�มิเกณฑ์์ของ ก.ล.ต. ท่ี่�

สำอดคล้องกับแนวที่�งก�รัควบคุมิภ�ยในของ COSO 

2013 อย่�งมืิออ�ชี่พิ เพิ่อใชี้วัดผลก�รัปรัะเมิินก่อน

นำ� เ สำ น อ ผ้้ บ รัิ ห � รั แ ล ะ ค ณ ะ ก รั รั มิ ก � รั ข อ ง บ รัิ ษั ที่

ห�กเปรั่ยบองค์กรัของที่่�นเป็นบ้�น เรั�ต้องก�รัปรัับ

หลังบ้�นของที่่�นให้แน่นหน�เพิ่อเตรั่ยมิพิร้ัอมิต่อก�รั

เติบโต ขย�ยกิจก�รั ด้วยรัะบบก�รัควบคุมิภ�ยในบ้�น

ต�มิกรัอบแนวที่�ง COSO 2013 ที่่�มิ่ที่ั�งก�รัออกแบบ

โครังสำร้ั�ง ออกแบบรัะบบง�น จัดบุคล�กรั โดยเฉพิ�ะ

ออกแบบรัะบบเที่คโนโลย่สำ�รัสำนเที่ศในยุค Digital 

Transformation โดยใช้ีแนวคิดก�รัที่ำ�ง�นแบบ Agile

การอบัรมีเ ชิงปฏิิ บัั ติการ (Workshop) วิิ ธีีการ

ประเมีินควิามีมีีประสิทธีิผู้ลัข้องระบับัการควิบัคุมี

ภายในระดับั Business Process จัากกรณีศึกษา 

5 ระบับังาน ประกอบัด้วิยระบับัข้าย/บัริการ ระบับัการ

จััดซืื้�อ ระบับัผู้ลิัตระบับัสินเช่อ แลัะระบับัจััดเก็บัเงิน

เ จ � ะลึ กกรัณ่ ศึกษ �ของรั ะบบง�น ท่ี่�  Upda te  ใหมิ่

ใ ห้ เข้ �กับยุค Covid เพ่ิอปรัะ เ มิินรัะบบก�รัควบคุมิ

ภ � ย ใ น โ ด ย ใ ชี้ เ ค รั่ อ ง มิื อ  I I I u s t r a t i v e  T o o l  

ของ COSO 2013 และ Update วิธี่ก�รัออกแบบรัะบบก�รั

ควบคุมิภ�ยในโดยปรัะยุกต์ใชี้ Design Thinking Concept
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