
วันพุธและพฤหัสบดีที่ 5 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

ตามมาตรฐานการปฏิิบััติงานตรวจสอบัภายในได้้กล่่าวถึึง
บัทบัาทของผู้้้ตรวจสอบัภายในไว้ 2 บัทบัาท ได้้แก่ บทบาท
การประเมิินอย่่างเป็นอิสระและเท่�ย่งธรรมิ (Assurance 
Services) และบทบาทของการเปน็ท่�ปรกึษา (Consulting 
Services) อย่างไรก็ตามในปัจจุบััน ผู้้้ตรวจสอบัภายใน 
สว่นใหญ่ ่ปฏิบิัติังาน ในบัทบัาทของการประเมินผู้ล่การปฏิบิัติั
งานหรือการตรวจสอบัการปฏิิบััติงานเป็นส่วนใหญ่่มีเพีียง 
ส่วนน้อยที�จะปฏิิบััติงานในบัทบัาทของการเป็นที�ปรึกษา 
ซึ่ึ�งในปจัจบุันันี� ธุรุกิจ ตอ้งการ คำว่า เพีิ�มคณุคา่หรอืเพีิ�มมล้่ค่า
ใหก้บััองคก์ร ด้งันั�น บัทบัาทของการเปน็ที�ปรกึษา ของผู้้ต้รวจ
สอบัภายใน จะช่่วยเพีิ�มคุณค่าหรือเพีิ�มม้ล่ค่าให้กับัองค์กรได้้ 
ด้ังกล่่าว ผู้้้ตรวจสอบัภายในจึงควรให้ความสนใจกับับัทบัาท
ของการเป็นที�ปรึกษาเพีื�อให้สามารถึปฏิิบััติงานได้้ตาม
มาตรฐานการปฏิิบััติงานที�กำหนด้ไว้แล่ะช่่วยสร้างประโยช่น์
เพีิ�มเติมให้กับัองค์กรด้้วย

วัตถุประสงค์

1) เพ่อให้ทราบความหมาย ประโยชน์ และความสำาคัญของ Consulting 

2) เพ่อให้ทราบ ภาระงาน ตามความหมายของ การตรวจสอบภายใน   

   ว่าแบ่งเป็น 2 งาน ทั�งงานให้ความเช่อมั่น และงานให้คำาปรึกษา  

3) เพ่อให้ทราบขั�นตอน และการนำาไปปฏิิบัติ ของการให้คำาปรึกษา 

   กับหน่วยงานในองค์กร

หลักสูตรนี�เหมาะสำาหรับ :

ผูู้้ตรวจสอบภายใน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

อัตราค่าอบรม (รวม VAT) 

(รวมเอกสารประกอบัการอบัรม อาหารว่างแล่ะอาหารกล่างวัน)

• สมาชิกสภาฯ  4,000 บาท

• บุคคลทั่วไป   4,500 บาท 

Consulting Consulting 

Engagement for Engagement for 

Internal Auditor Role :Internal Auditor Role :  

The Way to Add ValueThe Way to Add Value

for Organizationfor Organization

ช่ั�วโมงพีัฒนาความร้้ต่อเนื�อง (CPD)
สำาหรับัผู้้้สอบับััญ่ช่ีรับัอนุญ่าตแล่ะผู้้้ทำาบััญ่ช่ี

อย้่ระหว่างการพีิจารณาจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วิทยากร

คุณเดชา ศิริสุทธิเดชา

CIA, CPIA

สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ www.tfac.or.th 
เลขที่ 133 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

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

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

• ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน และการกำากับดูแลกิจการ

• กรรมการ โครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรม 

ด้านการตรวจสอบภายใน 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์



วันพุธและพฤหัสบดีที่ 5 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

วันพุธที่ 5 ตุลาาคม พ.ศ. 2565

เวลา หัวข้ออบรม

09.00 – 16.30 น.

• ความหมายของการตรวจสอบภายใน 

• บทบาทการตรวจสอบ และบทบาทการให้คำาปรึกษา

• มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้องกับบทบาทการให้คำาปรึกษา

• การให้คำาปรึกษาแตกต่างอย่างไรกับงานตรวจสอบ

• เหตุผลที่กำาหนดให้ผู้ตรวจสอบมีบทบาทเรื่องการให้คำาปรึกษา  

• ประโยชน์ของการให้คำาปรึกษาในมุมขององค์กรกับในมุมของผู้ตรวจสอบ

• แนวทางที่หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 

  ด้วยบทบาทการให้คำาปรึกษา          

• ประเภทของการให้คำาปรึกษา       

• แนวทางของการทำาให้องค์กรสนใจที่จะใช้บริการของการให้คำาปรึกษา                                                               

• ความเข้าใจผิดของผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับบทบาทการให้คำาปรึกษา

• การเห็นชอบร่วมกันที่จะให้บริการการให้คำาปรึกษา    

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เวลา หัวข้ออบรม

09.00 – 16.30 น.

• ขั้นตอนของการให้คำาปรึกษา

      -  การวางแผนปฏิบัติงานการให้คำาปรึกษา     

      -  การปฏิบัติงานการให้คำาปรึกษา         

      -  การจัดทำารายงานการให้คำาปรึกษา     

      -  การติดตามผลการให้คำาปรึกษา                                                         

• ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นทั้งบทบาทการตรวจสอบร่วมกับบทบาทการให้คำาปรึกษา                                        

• ข้อจำากัดและความเป็นอิสระของการให้คำาปรึกษาสำาหรับผู้ตรวจสอบ                                                                                         

• การปฏิเสธงานการให้คำาปรึกษา    

• ปัจจัยของความสำาเร็จสำาหรับการให้คำาปรึกษาของผู้ตรวจสอบ                                                                             

• การประเมินผลและการจดบันทึกการให้บริการของการให้คำาปรึกษาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

• ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาจริงในเคสต่างๆที่กำาหนดขึ้น/จากสถานการณ์ของผู้เข้าอบรม

กำาหนดการกำาหนดการ

สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ www.tfac.or.th 
เลขที่ 133 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

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

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

หมายเหตุ   พีักรับัประทานอาหารว่างเวล่า 10.30 - 10.45  น. แล่ะ เวล่า 14.45 - 15.00  น.
               พีักรับัประทานอาหารกล่างวัน เวล่า 12.15 - 13.15 น.     

Consulting Engagement for Internal Auditor RoleConsulting Engagement for Internal Auditor Role : :

The Way to Add ValueThe Way to Add Value  for Organizationfor Organization


