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1. หลักการและเหตุผล 
 

กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีบทบาทสำคัญภายในองค์กร และเป็นองค์ประกอบหลักส่วนหนึ่งของ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการให้ความเห็นด้วยความเที่ยงตรงเพื่อให้เชื่อมั่น งานบริการแนะนำ และการ
ให้บริการเชิงพยากรณ์ที่อยู่บนฐานความเสี่ยง (Risk-based of Assurance, Advising and Anticipate) ต่อ
ผู้บริหาร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้บริหาร อ่านข้อมูลและความเห็นของการตรวจสอบ 

ดังนั้น งานตรวจสอบภายในจึงต้องดำเนินงานบนคุณภาพที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่สร้างแก่องค์กร ซึ่งส่วนหนึ่งผ่านการวัดผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน  

โมเดล Internal Audit 4.0 ออกแบบมาเพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีจุดยืนและตำแหน่งที่มั ่นคง
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของธุรกิจสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เกิดนวัตกรรมมากมาย ความ
เสี่ยงเกิดใหม่เพิ่มเติม และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruption) เพื่อให้งานตรวจสอบภายในยังคงสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เป็นภาคส่วน
สำคัญ 

การตรวจสอบภายใน 4.0 ที่ขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ ขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัล  จึงเป็นชุดของ
ความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และได้นำงานตรวจสอบภายในสู่การบริหารจัดการเชิงรุก ที่สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าและขนาดของนวัตกรรมในวิชาชีพ และชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับปรุงวิสัยทัศน์และกล
ยุทธ์ของการทำแผนงานของงานตรวจสอบภายใน  และปรับผลลัพธ์งานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กร Internal Audit 4.0 จึงเป็นสภาพการณ์บังคับที่ช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงและการ
เรียนรู้ขององค์กร และเปิดรับดิจิทัลต่อไปจนสามารถยกระดับและเพ่ิมผลกระทบและมูลค่าท่ีมอบให้ได้  

สภาวิชาชีพตรวจสอบภายใน IIA จึงพัฒนาแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพ่ือรองรับ รวมทั้ง 
- Integrated Audit Assurance 
- Combined and Joint Auditing 
- Remote/e-Auditing/Virtual Auditing 
- Agile Auditing  
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2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดสมัยใหม่ในการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อรองรับ 
Audit 4.0 
2. เพื่อให้ผู ้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Checklist ในงานตรวจสอบในแต่ละรูปแบบ

สมัยใหม่ที่สำคัญ 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการเขียนรายงานการตรวจสอบสมัยใหม่ 

 
3. ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ และวิธีการต่างๆ ไปปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารงาน และ
การตรวจสอบภายในเชิงรุกตามแนวทาง Audit 4.0 ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
 
4. หัวข้อวิชาในหลักสูตร  

1. นิยาม เขตและลักษณะของ Internal Audit 4.0 และผลกระทบที่มีต่องานตรวจสอบภายใน 
2. แนวปฏิบัติเกิดใหม่ ที่จัดวางโดย IIA ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เพื่อรองรับการพัฒนาสู่  

Internal Audit 4.0 
3. รูปแบบ เงื ่อนไข หลักการ แนวดำเนินงานของ Integrated Audit Assurance with other 

assurance provider 
4. รูปแบบ เงื่อนไข หลักการ แนวดำเนินงานของ Remote/e-Auditing/Virtual Auditing 
5. รูปแบบ เงื่อนไข หลักการ แนวดำเนินงานของ Agile Auditing 
6. รูปแบบของรายงานและการสื่อสารด้วย Internal Audit 4.0 Dashboard 
7. New Skill Matrix ของผู้ตรวจสอบภายใน สมัยใหม่ 
8. ปัญหาอุปสรรค และความท้าทาย ที่ต้องดำเนินการในอนาคต 

 
5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

จำนวน   40  คน 

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1) ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา  
2) ผู้บริหารทุกระดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ อาทิ ฝ่ายทรัพยากร

บุคคลฝ่ายพัฒนาองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ฯลฯ  
3) เจ้าของกิจการ 
4) เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ 
5) ผู้สนใจทั่วไป 



 

   หลักสูตร “การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อรองรับ Audit 4.0”      หน้า 3 
   จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

7. วิธีการฝึกอบรม และระยะเวลาการฝึกอบรม   
อบรม Online ผ่านระบบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
จำนวน  2 วัน  เวลา 09.00-16.00 น. 
*วันและเวลาของการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที ่www.training.nida.ac.th 

8. ค่าธรรมเนียม 
ท่านละ 3,900.-บาท  
 

9. วิทยากร 
อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ 

10. การรับรองผลการฝึกอบรม 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดจึงจะได้รับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมจากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

11. การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม 
     การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ได้ที่  www.training.nida.ac.th 

 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได้ที่  
Line: @trainingnida   

E-Mail: trainingsiri@nida.ac.th 

Facebook: https://www.facebook.com/trainingnida 

Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   
ที่อยู่: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

http://www.training.nida.ac.th/
mailto:trainingsiri@nida.ac.th
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  การชำระค่าธรรมเนียม    
ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน
บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-
023397-2   และส่ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร้อมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไป
ยัง acc-siripattana@nida.ac.th หรือส่งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการ
ชำระเงินเพ่ิมเติมได้ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227 
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หลักสูตร “การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อรองรับ Audit 4.0”  
อบรม Online ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน 

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
---------------------------------------- 

 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย 

วันที่ 1 

09.00– 12.00 น. 

1. นิยาม เขตและลักษณะของ Internal Audit 4.0 และผลกระทบที่มีต่องาน
ตรวจสอบภายใน 

2. แนวปฏิบัติเกิดใหม่ ที่จัดวางโดย IIA ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เพ่ือ
รองรับการพัฒนาสู่ Internal Audit 4.0 

13.00– 16.00 น. 

3.  รูปแบบ เงื่อนไข หลักการ แนวดำเนินงานของ Integrated Audit 
Assurance with other assurance provider 

4. รูปแบบ เงื่อนไข หลักการ แนวดำเนินงานของ Remote/e-
Auditing/Virtual Auditing 

วันที่ 2 

09.00– 12.00 น. 
5. รูปแบบ เงื่อนไข หลักการ แนวดำเนินงานของ Agile Auditing 
6. รูปแบบของรายงานและการสื่อสารด้วย Internal Audit 4.0 Dashboard 

13.00– 16.00 น. 
7. New Skill Matrix ของผู้ตรวจสอบภายใน สมัยใหม่ 
8. ปัญหาอุปสรรค และความท้าทาย ที่ต้องดำเนินการในอนาคต 

 
   หมายเหตุ ช่วงเวลาพัก 
  เวลา 10.30 – 10.45 น. พักช่วงเช้า 15 นาที 
   14.30 – 14.45 น. พักช่วงบ่าย 15 นาที 
   12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 60 นาที 
 


