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ตามมาตรฐานการปฏิิบััติิงานตรวจสอบภายในได้้กล่่าวถึึง
บทบาทของผู้้�ตรวจสอบภายในไว้้ 2 บทบาท ได้้แก่่ บทบาท
การประเมิินอย่่างเป็็นอิิสระและเที่่�ยงธรรม (Assurance
Services) และบทบาทของการเป็็นที่่ป� รึึกษา (Consulting
Services) อย่่างไรก็็ตามในปััจจุุบััน ผู้้�ตรวจสอบภายใน
ส่่วนใหญ่่ ปฏิิบัติั งิ าน ในบทบาทของการประเมิินผลการปฏิิบัติั ิ
งานหรืือการตรวจสอบการปฏิิบััติิงานเป็็นส่่วนใหญ่่มีีเพีียง
ส่่วนน้้อยที่่�จะปฏิิบััติิงานในบทบาทของการเป็็นที่่�ปรึึกษา
ซึ่ง่� ในปััจจุุบันั นี้้� ธุุรกิิจ ต้้องการ คำว่่า เพิ่่�มคุุณค่่าหรืือเพิ่่�มมููลค่่า
ให้้กับั องค์์กร ดัังนั้้�น บทบาทของการเป็็นที่่�ปรึึกษา ของผู้้ต� รวจ
สอบภายใน จะช่่วยเพิ่่�มคุุณค่่าหรืือเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับองค์์กรได้้
ดัังกล่่าว ผู้้�ตรวจสอบภายในจึึงควรให้้ความสนใจกัับบทบาท
ของการเป็็ น ที่่� ป รึึ ก ษาเพื่่� อ ให้้ ส ามารถปฏิิ บัั ติิ ง านได้้ ต าม
มาตรฐานการปฏิิบััติิงานที่่�กำหนดไว้้และช่่วยสร้้างประโยชน์์
เพิ่่�มเติิมให้้กัับองค์์กรด้้วย

วััตถุุประสงค์์

1) เพื่่อให้้ทราบความหมาย ประโยชน์์ และความสำำ�คััญของ Consulting
2) เพื่่อให้้ทราบ ภาระงาน ตามความหมายของ การตรวจสอบภายใน
ว่่าแบ่่งเป็็น 2 งาน ทั้้�งงานให้้ความเชื่่อมั่่�น และงานให้้คำำ�ปรึึกษา
3) เพื่่อให้้ทราบขั้้�นตอน และการนำำ�ไปปฏิิบััติิ ของการให้้คำำ�ปรึึกษา
กัับหน่่วยงานในองค์์กร

วิิทยากร
คุุณเดชา ศิิริิสุุทธิิเดชา
CIA, CPIA
• ที่่�ปรึึกษาอิิสระ ด้้านการตรวจสอบภายใน การบริิหารความเสี่่�ยง
การควบคุุมภายใน และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
• กรรมการ โครงการพััฒนาหลัักสููตรการอบรม
ด้้านการตรวจสอบภายใน
สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์

สมัครอบรมออนไลน์ ได้ที่ www.tfac.or.th

หลัักสููตรนี้้�เหมาะสำำ�หรัับ :

ผู้้�ตรวจสอบภายใน และบุุคคลทั่่�วไปที่่�สนใจ

อััตราค่่าอบรม (รวม VAT)

(รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่่างและอาหารกลางวััน)

• สมาชิิกสภาฯ 4,000 บาท
• บุุคคลทั่่�วไป 4,500 บาท
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วันพุธที่ 5 ตุลาาคม พ.ศ. 2565
เวลา

หัวข้ออบรม

09.00 – 16.30 น.

• ความหมายของการตรวจสอบภายใน
• บทบาทการตรวจสอบ และบทบาทการให้คำ�ปรึกษา
• มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการให้คำ�ปรึกษา
• การให้คำ�ปรึกษาแตกต่างอย่างไรกับงานตรวจสอบ
• เหตุผลที่กำ�หนดให้ผู้ตรวจสอบมีบทบาทเรื่องการให้คำ�ปรึกษา
• ประโยชน์ของการให้คำ�ปรึกษาในมุมขององค์กรกับในมุมของผู้ตรวจสอบ
• แนวทางที่หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ด้วยบทบาทการให้คำ�ปรึกษา
• ประเภทของการให้คำ�ปรึกษา
• แนวทางของการทำ�ให้องค์กรสนใจที่จะใช้บริการของการให้คำ�ปรึกษา
• ความเข้าใจผิดของผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับบทบาทการให้คำ�ปรึกษา
• การเห็นชอบร่วมกันที่จะให้บริการการให้คำ�ปรึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เวลา

หัวข้ออบรม

09.00 – 16.30 น.

• ขั้นตอนของการให้คำ�ปรึกษา
- การวางแผนปฏิบัติงานการให้คำ�ปรึกษา
- การปฏิบัติงานการให้คำ�ปรึกษา
- การจัดทำ�รายงานการให้คำ�ปรึกษา
- การติดตามผลการให้คำ�ปรึกษา
• ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นทั้งบทบาทการตรวจสอบร่วมกับบทบาทการให้คำ�ปรึกษา
• ข้อจำ�กัดและความเป็นอิสระของการให้คำ�ปรึกษาสำ�หรับผู้ตรวจสอบ
• การปฏิเสธงานการให้คำ�ปรึกษา
• ปัจจัยของความสำ�เร็จสำ�หรับการให้คำ�ปรึกษาของผู้ตรวจสอบ
• การประเมินผลและการจดบันทึกการให้บริการของการให้คำ�ปรึกษาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
• ฝึกปฏิบัติการให้คำ�ปรึกษาจริงในเคสต่างๆที่กำ�หนดขึ้น/จากสถานการณ์ของผู้เข้าอบรม

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 - 10.45 น. และ เวลา 14.45 - 15.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.15 - 13.15 น.

สมัครอบรมออนไลน์ ได้ที่ www.tfac.or.th
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