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พันธกิจของการตรวจสอบภายใน

อธิบาย วตัถปุระสงค ์อ านาจ และภาระหนา้ที่
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  แยกแยะไดร้ะหวา่ง
บรกิารการใหค้วามเชื่อมั่นและบรกิารการใหค้  าปรกึาา

แสดงออกถึงความสามารถที่จะปฏิบตังิานไดท้ัง้งาน
การใหค้วามเชื่อมั่นและงานการใหค้  าปรกึาา โดยสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐาน 

ทบทวนความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบตัิงานไดท้ัง้กิจกรรมการใหค้วามเช่ือมั่น
และกิจกรรมการใหค้  าปรกึาา เพ่ือเพ่ิมคณุคา่และปรบัปรุง
การปฏิบตัิงานขององคก์ร

กฎบัตรตรวจสอบภายใน
อธิบายถึงวตัถปุระสงคข์องกฎบตัรตรวจสอบภายใน 
ระบอุงคป์ระกอบ ที่จ  าเป็นของกฎบตัรตรวจสอบภายใน 
โดยเป็นไปตามมาตรฐาน

จดัท ากฎบตัรตรวจสอบภายในโดยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
และไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการ 

ประเมินและแกไ้ขกฎบตัรตรวจสอบภายในเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัมาตรฐาน และสง่เสรมิการปฏิบตัิงานระดบัโลก

ความเป็นอิสระในทางองคก์ร
อธิบายถึงความส าคญัของการมีความเป็นอิสระในทาง
องคก์รของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ระบอุงคป์ระกอบ
ที่สง่ผลกระทบตอ่ความเป็นอิสระได้

ตรวจพบการเสื่อมเสียความเป็นอิสระของตรวจสอบภายใน
และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ได้

ด  าเนินการกบัการเสือ่มเสียความเป็นอิสระใดๆ ของตรวจสอบ
ภายในที่อาจเกิดขึน้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั มาตรฐาน สื่อสาร
ผลกระทบของความเสื่อมเสียที่หลงเหลืออยู่

ความเที่ยงธรรมส่วนบุคคล
อธิบายถึงความส าคญัของความเที่ยงธรรมของตรวจสอบ
ภายใน  ระบปัุจจยัที่อาจท าใหห้รอืดเูหมือนวา่ท าให้
ความเที่ยงธรรมเสื่อมลง

ตรวจพบและจดัการกบัความเสื่อมที่เกิดจรงิหรอื
ความเสื่อมในความเที่ยงธรรมของผูต้รวจสอบภายใน
แตล่ะบคุคลที่ไดร้บัรูม้าประเมินและรกัาาไวซ้ึ่งความเที่ยง
ธรรมของตรวจสอบภายใน 

พฒันาและรกัาาไวซ้ึง่นโยบายที่ใชก้  ากบัดแูลความเที่ยงธรรม 
เสนอแนะกลยทุธท์ี่จะสง่เสรมิความเที่ยงธรรม 

ความประพฤติที่มีจริยธรรม
อธิบายถึงความส าคญัของประมวลจรรยาบรรณส าหรบั
ผูต้รวจสอบภายใน  ระบหุลกัการ (principles) ของ
ประมวลจรรยาบรรณของ IIA (The IIA’s Code of Ethics)

แสดงออกถึงการปฏิบตัิที่สอดคลอ้งกบัของประมวล
จรรยาบรรณของ IIA 

ประเมินความสอดคลอ้งกบั ประมวลจรรยาบรรณของ IIA 
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  เสนอแนะกลยทุธเ์พ่ือคงไว้
และเพ่ือสง่เสรมิมาตรฐานจรยิธรรมที่สงูสดุส  าหรบัผูต้รวจสอบ
ภายในและหนว่ยงานตรวจสอบภายใน

ความระมัดระวังในการประกอบ

วิชาชีพ

อธิบายความระมดัระวงัในทางวิชาชีพอยา่งเหมาะสม แสดงออกถึงการใชค้วามระมดัระวงัในทางวชิาชีพ
อยา่งเหมาะสม 

ประเมินและสรุปความเห็นเก่ียวกบัการใชค้วามระมดัระวงั
ในทางวิชาชีพอยา่งเหมาะสม 

การพัฒนาในทางวชิาชีพ รบัรูถ้ึง ความรู ้ทกัาะ และความสามารถในหนา้ที่
ที่จ  าเป็นในการปฏิบตัิหนา้ทีข่องหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในใหส้  าเรจ็ และความจ าเป็นทีต่อ้งมีการพฒันา
ในทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

แสดงออกถึงความสามารถในหนา้ที่งานตรวจสอบ
โดยผ่านทางการพฒันาในทางวชิาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

ประเมินความสามารถที่จ  าเป็นในการปฏิบตัิหนา้ที่
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในใหส้  าเรจ็ได ้ สง่เสรมิ 
การพฒันาในทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง

ความเป็นมืออาชพี
(PROFESSIONALLISM)
...................................
ความสามารถทีจ่ าเป็น

ในการแสดงออกถงึอ านาจ
ตามหน้าทีค่วามน่าเชื่อถอื 

และความประพฤติ
ทีม่ีจริยธรรมทีส่ าคัญยิง่

ส าหรับหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในทีม่ีคุณค่า 
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การก ากับดแูลองคก์ร
อธิบาย แนวคิดของการก ากบัดแูลองคก์รได ้ ตรวจพบความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบันโยบายกระบวนการ

โครงสรา้ง ของการก ากบัดแูลองคก์ร 
เสนอแนะการปรบัปรุงแกไ้ขนโยบาย กระบวนการ 
โครงสรา้ง ของการก ากบัดแูลองคก์ร

การทุจริต
ทราบประเภทของการทจุรติ ความเสี่ยงของการทจุรติ 
และสญัญาณเตอืนภยั (red flags) จากการทจุรติ 

ประเมินแนวโนม้ของการทจุรติ และองคก์รตรวจพบ
และด าเนินการกบัความเสี่ยงของการทจุรติอยา่งไร  
เสนอแนะวิธีการควบคมุเพ่ือป้องกนัและตรวจพบการทจุรติ 
และใหค้วามรูเ้พ่ือปรบัปรุงความตระหนกัรูข้ององคก์ร
ในเรือ่งการทจุรติ

ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
ในการป้องกนั ป้องปราม และสอบสวน การทจุรติ 

การบริหารความเสี่ยง
อธิบายแนวคิดพืน้ฐานของความเสี่ยงและการบรหิาร
ความเสี่ยง  อธิบายกรอบการบรหิารความเสี่ยงตา่งๆ ได ้

ใชก้รอบการบรหิารความเสี่ยงเพื่อระบอุปุสรรคที่อาจเกิดขึน้  
ตรวจประสิทธิผลของการบรหิารความเสี่ยง ในกระบวนการ
และหนา้ที่งานตา่งๆ 

ประเมินวิธีการที่ใชใ้นการประเมินประสิทธิผล
ของการระบคุวามเสี่ยงและการจดัการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ระบวุิธีการควบคมุประเภทตา่งๆ ได้ ใชก้รอบการควบคมุภายในเพ่ือตรวจประสิทธิผล

และประสิทธิภาพของวิธีการควบคมุตา่งๆ 
ประเมินและแนะน าการปรบัปรุงกรอบการควบคมุภายใน
ขององคก์ร  ประเมินการน ากรอบการควบคมุภายใน
ไปใชป้ฏิบตัิ 

การวางแผนส าหรับงานทีไ่ดรั้บ
มอบหมาย
• การก าหนดวตัถุประสงค์

และขอบเขต
• การประเมินความเสี่ยง
• แนวการปฏิบัติงาน
• ทรัพยากร

อธิบายบทบาทและกิจกรรมหลกัที่เก่ียวขอ้งในการก าหนด
วตัถปุระสงค ์ เกณฑใ์นการประเมิน และขอบเขตของงาน
ที่ไดร้บัมอบหมาย

ก าหนดวตัถปุระสงค ์เกณฑใ์นการประเมิน และขอบเขตของ
งานที่ไดร้บัมอบหมาย

ประเมินวตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตของงานตรวจสอบ
ที่ไดร้บัมอบหมาย เพื่อใหม้ั่นใจไดใ้นคณุภาพ
ของการปฏิบตัิงาน 

อธิบายวตัถปุระสงคข์องการท าการประเมินความเสี่ยง
ในระหวา่งการวางแผน รวมทัง้ขัน้ตอนที่เก่ียวขอ้งได้

ท  าการประเมินความเสี่ยงอยา่งละเอียดไดเ้สรจ็สมบรูณ ์
รวมทัง้การจดัล  าดบัความส าคญัของความเสี่ยงหลกั
และวิธีการควบคมุหลกั

ประเมินกระบวนการประเมินความเสี่ยงในระหวา่ง
การปฏิบตัิงานที่ไดร้บัมอบหมาย

อธิบายวตัถปุระสงคแ์ละองคป์ระกอบหลกัของแนวการ
ปฏิบตัิงาน ส  าหรบังานที่ไดร้บัมอบหมายได้

จดัท  าแนวการปฏิบตัิงานส าหรบังานที่ไดร้บัมอบหมาย ประเมินแนวการปฏิบตังิานส าหรบังานที่ไดร้บัมอบหมาย

อธิบายปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การวางแผนก าลงัคน
และทรพัยากร ส  าหรบังานที่ไดร้บัมอบหมาย

ก าหนดจ านวนคนและทรพัยากรส าหรบังาน
ที่ไดร้บัมอบหมาย 

ประเมินการจดัคนรวมทัง้ทรพัยากร ใหแ้ก่งานตรวจสอบ
ที่ไดร้บัมอบหมาย 

การปฏิบัตงิาน
(PERFORMANCE)

...................................
ความสามารถทีจ่ าเป็น

ในการวางแผนและปฏิบัตงิาน
ตรวจสอบภายในทีไ่ด้รับ
มอบหมาย โดยสอดคล้อง

กับมาตรฐาน
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การปฏิบัติงานภาคสนาม
• การรวบรวมข้อมูล
• การสุ่มตัวอยา่ง
• เคร่ืองมือและเทคนิคการใช้

คอมพิวเตอรช์่วยในการ
ตรวจสอบ

• การวิเคราะหข์้อมูล 
(Data analytics)

• หลักฐาน
• การวาดผังกระบวนการ

(Process mapping)
• การสอบทานเชิงวิเคราะห ์

(Analytical review)
• การจัดท าเอกสาร

อธิบาย วตัถปุระสงคข์องการท าส  ารวจเบือ้งตน้ 
(preliminary surveys) ในสว่นงานที่ไดร้บัมอบหมายใหท้  า
การสอบทาน รายการเช็คสอบ (checklists) และ
แบบสอบถามเรือ่งความเสี่ยงและการควบคมุ 
(risk-and control questionnaires)

ท  าการส  ารวจเบือ้งตน้สว่นงานที่ไดร้บัมอบหมายใหท้  า
การสอบทาน สรา้งรายการเช็คสอบ และแบบสอบถาม
เรือ่งความเสี่ยงและการควบคมุ ตรวจสอบขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง
ในระหวา่งการปฏิบตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

ประเมินกิจกรรมตา่งๆ ในการรวบรวมขอ้มลูในการปฏิบตัิงาน

อธิบายแนวทางตา่งๆ ในการสุม่ตวัอยา่ง รวมทัง้ขอ้ดี
ขอ้เสียของแนวทางนัน้ๆ

ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการสุม่ตวัอยา่งที่เหมาะสม ประเมินกิจกรรมการสุม่ตวัอยา่งในการปฏิบตัิงาน
ที่ไดร้บัมอบหมาย

อธิบายวตัถปุระสงค ์ขอ้ดี ขอ้เสียของการใชเ้ครื่องมือและ
เทคนิคที่ใชค้อมพิวเตอรช์ว่ยในการตรวจสอบ (computer-
assisted audit tools and techniques)

ใชเ้ครือ่งมือและเทคนิคที่ใชค้อมพิวเตอรช์ว่ยในการตรวจสอบ ประเมินการใชเ้ครือ่งมือและเทคนิคที่ใชค้อมพิวเตอร์
ชว่ยในระหวา่งการตรวจสอบ

อธิบายการวิเคราะหข์อ้มลู (Data analytics) กระบวนการ
วิเคราะหข์อ้มลู และการใชว้ิธีการวเิคราะหข์อ้มลูในการ
ตรวจสอบได้

ประยกุตใ์ชว้ิธีการวเิคราะหข์อ้มลู (Data analytics) ประเมินการใชว้ิธีการวิเคราะหข์อ้มลู (Data analytics)
ในการตรวจสอบ

ทราบแหลง่ที่มาของขอ้มลูที่เป็นไปได้ ประเมินความเก่ียวขอ้ง ความเพียงพอ และความน่าเช่ือถือ
ของแหลง่ที่มาของขอ้มลูที่เป็นไปได้

พฒันาแนวทางเพื่อใหเ้ชื่อมั่นไดว้า่หลกัฐานมีความเก่ียวขอ้ง 
พอเพียง และน่าเช่ือถือ 

อธิบายวตัถปุระสงค ์ขอ้ดีและขอ้เสียของเทคนิคต่างๆ 
ในการวาดผงักระบวนการ (process mapping)

ประยกุตใ์ชแ้นวทางการวเิคราะหข์อ้มลูและเทคนิค
การวาดผงักระบวนการ

ประเมินการวาดผงักระบวนการของงานที่ไดร้บัมอบหมาย

อธิบายวตัถปุระสงค ์ขอ้ดีและขอ้เสียของเทคนิคการสอบ
ทานเชิงวิเคราะหต์า่งๆ ได้

ก าหนดและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการสอบทานเชิงวิเคราะห์ ประเมินเทคนิคการสอบทานเชิงวิเคราะหท์ี่น  ามาใชใ้นระหวา่ง
การปฏิบตัิงานที่ไดร้บัมอบหมาย

อธิบายขอ้ก าหนดในการจดัท าเอกสารและกระดาาท าการ
ได้

จดัท าเอกสารและกระดาาท าการ ประเมินการจดัท าเอกสารของงานตรวจสอบที่ไดร้บัมอบหมาย 

การปฏิบัตงิาน
(PERFORMANCE)

...................................
ความสามารถทีจ่ าเป็น

ในการวางแผนและปฏิบัตงิาน
ตรวจสอบภายในทีไ่ด้รับ
มอบหมาย โดยสอดคล้อง

กับมาตรฐาน 
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สาขาความรู้
ระดับความสามารถ

การตระหนกัรูท้ั่วไป น าความรูไ้ปปรบัใช้ เช่ียวชาญ

ผลที่ได้จากการปฏิบัติงาน
• คุณภาพของการสื่อสาร
• ข้อสรุป
• ข้อเสนอแนะ
• การรายงาน
• ความเสี่ยงที่เหลือ และการ

ยอมรับความเส่ียง
• แผนด าเนินการของผู้บริหาร
• การเฝ้าติดตามประเมินผล

อธิบายองคป์ระกอบของการสื่อสารที่มีคณุภาพได้ แสดงออกถึงการสื่อสารที่มีคณุภาพ ซึง่รวมถึงการสื่อสาร
เบือ้งตน้กบัลกูคา้ผูร้บับรกิารงานตรวจสอบ

ประเมินการสื่อสารงานตรวจสอบ

ทราบองคป์ระกอบของขอ้สรุปจากงานที่ไดร้บัมอบหมาย
ที่เหมาะสม 

สรุปและพฒันาขอ้สรุปจากการปฏบิตัิงานที่ไดร้บัมอบหมาย ประเมินขอ้สรุปจากการปฏิบตัิงานที่ไดร้บัมอบหมาย

ทราบถึงความส าคญัของการใหข้อ้เสนอแนะ สรา้งขอ้เสนอแนะ เพ่ือที่จะยกระดบัและปกปอ้งคณุค่า
ขององคก์ร 

ประเมินขอ้เสนอแนะจากการปฏบิตัิงานที่ไดร้บัมอบหมาย

อธิบายกระบวนการสื่อสารและการรายงาน ซึง่รวมถึง
การรายงานระหวา่งกาล การประชมุปิดงาน การไดร้บั
ค  าตอบจากผูบ้รหิาร กระบวนการอนมุตัิรายงาน และการ
แจกจา่ยรายงาน 

จดัท  ารายงานระหวา่งกาล จดัท  ารายงานชดุสดุทา้ย 
ขออนมุตัิ และแจกจา่ยรายงานไปยงักลุม่บคุคลที่เหมาะสม

สอบทานและอนมุตัิรายงานจากการปฏิบตังิาน  แนะน าให้
แจกจา่ยรายงานไปยงักลุม่บคุคลที่เหมาะสม 

อธิบายภาระหนา้ที่ของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในการระบแุละประเมินความเสี่ยงที่เหลือ และกระบวนการ
ส าหรบัการสื่อสารการยอมรบัความเสี่ยงของผูบ้ริหาร 

ระบคุวามเสี่ยงที่เหลือ ประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลอื  สื่อสารการยอมรบั
ความเสี่ยงของผูบ้รหิารไปยงัผูบ้รหิารระดบัสงูและ
คณะกรรมการ

อธิบายผลที่ไดจ้ากการปฏิบตัิงานที่ไดร้บัมอบหมาย 
อธิบายเป้าประสงคข์องแผนด าเนินการของผูบ้รหิารได้

ประเมินผลที่ไดจ้ากการปฏิบตัิงานที่ไดร้บัมอบหมาย รวมถึง
แผนด าเนินการของผูบ้รหิาร

ประเมินผลไดโ้ดยรวมจากการปฏบิตัิงานที่ไดร้บัมอบหมาย
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ทราบความส าคญัของการเฝา้ตดิตามประเมินผล และ
การติดตามการด าเนินการกบัผลที่ไดจ้ากการตรวจสอบ
ที่ไดส้ื่อสารไปยงัฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการ  

บรหิารการเฝา้ติดตามประเมินผล และการติดตามการ
ด าเนินการกบัผลที่ไดจ้ากการตรวจสอบที่ไดส้ื่อสารไปยงัฝ่าย
บรหิารและคณะกรรมการ 

ประเมินการเฝา้ติดตามประเมินผล และการติดตามผล
ที่กระท าโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน

การปฏิบัตงิาน
(PERFORMANCE)

...................................
ความสามารถทีจ่ าเป็น

ในการวางแผนและปฏิบัตงิาน
ตรวจสอบภายในทีไ่ด้รับ
มอบหมาย โดยสอดคล้อง

กับมาตรฐาน 
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สาขาความรู้
ระดับความสามารถ

การตระหนกัรูท้ั่วไป น าความรูไ้ปปรบัใช้ เช่ียวชาญ

การวางแผนกลยุทธแ์ละการ
บริหารองคก์ร
• โครงสร้าง 
• มาตรวัดผลการปฏิบัติงาน
• พฤติกรรมองคก์ร
• ความเป็นผู้น า

ระบผุลกระทบของความเสี่ยงและการควบคมุ 
ในโครงสรา้งองคก์รที่แตกตา่งกนัได ้

ประเมินโครงสรา้งการก ากบัดแูลขององคก์ร และผลกระทบ
ของโครงสรา้งและวฒันธรรมองคก์ร ที่มีตอ่สภาพแวดลอ้ม
การควบคมุโดยรวม และกลยทุธก์ารบรหิารความเสี่ยง

เสนอแนะใหมี้การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มการควบคมุโดยรวม 
และกลยทุธก์ารบรหิารความเสี่ยง

อธิบายกระบวนการวางแผนกลยทุธ ์ วิเคราะหก์ระบวนการวางแผนกลยทุธข์ององคก์ร ใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการวางแผน
กลยทุธข์ององคก์ร

อธิบายมาตรวดัผลการปฏิบตังิานทั่วไปได้ ตรวจสอบมาตรวดัผลการปฏิบตังิานทีอ่งคก์รใช้ เลือกมาตรวดัผลการปฏิบตัิงานที่เหมาะสม

อธิบายพฤติกรรมองคก์ร และเทคนิคการบรหิารผล
การปฏิบตัิงาน 

ตรวจสอบพฤติกรรมองคก์ร และเทคนิคการบรหิารผล
การปฏิบตัิงานที่มีอยู่

เสนอแนะพฤติกรรมองคก์ร และเทคนิคการบรหิารผล
การปฏิบตัิงานที่เหมาะสม

อธิบายประสิทธิผลของผูบ้รหิารในการน าและการสรา้ง
ความมุง่มั่นในองคก์ร

ตรวจสอบประสิทธิผลของผูบ้รหิารในการน าและการสรา้ง
ความมุง่มั่นในองคก์ร

เสนอแนะการด าเนินการเพ่ือปรบัปรุงแนวทางของผูบ้ริหาร
ในการน าและการสรา้งความมุง่มั่นในองคก์ร

กระบวนการทางธุรกิจโดยทั่วไป อธิบายผลกระทบของความเสี่ยงและการควบคมุ
ของกระบวนการทางธรุกิจ (ทรพัยากรบคุคล การจดัซือ้ 
การวา่จา้ง การพฒันาผลิตภณัฑ ์การบรหิารโครงการ การ
ขาย การตลาด โลจิสติกส ์การบรหิารกระบวนการวา่จา้ง
ผูใ้หบ้รกิารจากภายนอก (outsourced processes) 
เป็นตน้) 

ตรวจสอบความเสี่ยงและวธีิการควบคมุตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการทางธุรกิจขององคก์ร 

เสนอแนะวิธีการด าเนินการกบัความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการทางธุรกิจขององคก์ร

ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ความยั่งยนื

อธิบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและความยั่งยืน ตรวจสอบวิถีทางขององคก์รเพ่ือมุง่สูค่วามรบัผิดชอบ
ตอ่สงัคมและความยั่งยืนขององคก์ร

เสนอแนะการด าเนินการเพ่ือปรบัปรุงวิถีทางเพื่อมุ่งสู่
ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและความยั่งยืนขององคก์ร
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สภาพแวดล้อม
(ENVIRONMENT)

...................................
ความสามารถทีจ่ าเป็น 

ในการระบุและด าเนินการ
กับความเส่ียงทีม่ีโดยเฉพาะ

ต่ออุตสาหกรรมและ
ต่อสภาพแวดล้อมทีอ่งคก์ร

ประกอบการอยู่



สาขาความรู้
ระดับความสามารถ

การตระหนกัรูท้ั่วไป น าความรูไ้ปปรบัใช้ เช่ียวชาญ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
• การวิเคราะหข์้อมูล 

(Data analytics)
• ความม่ันคงปลอดภยั และ

ความเป็นส่วนตัว
• กรอบโครงสร้างเทคโนโลยี

สารสนเทศ

อธิบายแนวคิดพืน้ฐานของไอทีและการวิเคราะหข์อ้มลู
(data analytics) ได้

ประยกุตใ์ชก้ารวิเคราะหข์อ้มลู (data analytics) และการ
ตรวจสอบดา้นไอที

ประเมินการใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลู (data analytics) 
และการตรวจสอบดา้นไอที

อธิบายความเสี่ยงตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั ไอที ความมั่นคง
ปลอดภยัของขอ้มลู และขอ้มลูสว่นบคุคล (data 
privacy)

ระบแุละประเมินความเสี่ยงตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัไอที 
ความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลู และขอ้มลูสว่นบคุคล

เสนอแนะวิธีการด าเนินการกบัความเสี่ยงทางไอทีความมั่นคง
ปลอดภยัของขอ้มลู และขอ้มลูสว่นบคุคล 

ทราบถึงเป้าประสงคแ์ละการประยกุตใ์ชก้รอบโครงสรา้ง
การควบคมุทางไอที และวิธีการควบคมุพืน้ฐานทางไอที

ประยกุตใ์ชก้รอบโครงสรา้งการควบคมุทางไอที ประเมินการใชก้รอบโครงสรา้งการควบคมุทางไอที

การบัญชีและการเงนิ ระบแุนวคิดทางการเงินตา่งๆ และแนวคิดการบญัชีบริหาร
ตา่งๆ  รวมทัง้หลกัการพืน้ฐานของแนวคดิได้

ท  าการวิเคราะหท์างการเงิน ตรวจสอบและตีความงบการเงิน ประเมินความถกูตอ้งเที่ยงตรงของงบการเงิน 
และใหค้วามเชื่อมั่น
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สภาพแวดล้อม
(ENVIRONMENT)

...................................
ความสามารถทีจ่ าเป็น 

ในการระบุและด าเนินการ
กับความเส่ียงทีม่ีโดยเฉพาะ

ต่ออุตสาหกรรมและ
ต่อสภาพแวดล้อมทีอ่งคก์ร

ประกอบการอยู่



สาขาความรู้ ระดับความสามารถ
การตระหนกัรูท้ั่วไป น าความรูไ้ปปรบัใช้ เช่ียวชาญ

การวางแผนกลยุทธแ์ละ

การบริหารงานตรวจสอบภายใน

ทราบถึงความส าคญัของการท าใหแ้ผนกลยทุธข์อง
ตรวจสอบภายในสอดคลอ้งกบักลยทุธข์ององคก์ร 

สรา้งแผนกลยทุธข์องตรวจสอบภายในโดยใหส้อดคลอ้ง
กบักลยทุธ ์ความเสี่ยง และกลยทุธใ์นการบรหิารความเสี่ยง
ขององคก์ร  จดัท างบประมาณที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพส าหรบัหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

ประเมินแผนกลยทุธข์องตรวจสอบภายใน วดัผลและ
เสนอแนะการปรบัปรุงงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

แยกแยะบทบาทตา่งๆ ของตรวจสอบภายใน ซึง่รวมทัง้
บทบาทผูค้วบคมุ ทีมปฏิบตัิงานกบัผูเ้ป็นหวัหนา้หนว่ยงาน
ตรวจสอบภายในได ้

บรหิารจดัการบคุลากรตรวจสอบภายใน (ซึง่ไดแ้ก่ การสรรหา 
การพฒันา การจงูใจ การจดัการกบัความขดัแยง้ การสรา้งทีม 
การมอบหมายงาน การรกัาาผูท้ี่มีความสามารถพิเศา และ
การสืบทอดต าแหนง่)  จดัท  านโยบายและวธีิการส  าหรบัการ
บรหิารการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 

ประเมินความพยายามของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในการบรหิารจดัการผูท้ี่มีความสามารถพิเศา  
ประเมินนโยบาย วิธีการ และกิจกรรมทางการบรหิารของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ระบกิุจกรรมหลกัในการควบคมุดแูลการปฏิบตังิานที่ไดร้บั
มอบหมายได ้

ควบคมุดแูลการปฏิบตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ประเมินกิจกรรมในการควบคมุดแูลการปฏบิตัิงานที่ไดร้บั
มอบหมาย เพื่อใหเ้ช่ือมั่นไดใ้นคณุภาพของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

แผนงานตรวจสอบและ

การประสานความพยายาม

ในการให้ความเชื่อม่ัน 

ระบแุหลง่ที่จะปฏิบตัิงานที่เป็นไปได ้ซึง่รวมถึง แนวโนม้
ทางอตุสาหกรรม และความเสี่ยงใหม่ๆ  ที่ก  าลงัเกิด

ท าการประเมินความเสี่ยง จดัล  าดบัความส าคญัของงาน 
จดัท าแผนการตรวจสอบภายในทีอ่าศยัความเสี่ยงเป็น
พืน้ฐาน และขออนมุตัิคณะกรรมการ

ประเมินและแกไ้ขแผนการตรวจสอบภายในที่อาศยั
ความเสี่ยงเป็นพืน้ฐาน เพ่ือสนองตอบตอ่ความตอ้งการใหม่ๆ  
ขององคก์ร

อธิบาย การประสานความพยายามระหวา่งผูต้รวจสอบ
ภายในกบั ผูส้อบบญัชี หน่วยงานผูมี้หนา้ทีก่  ากบัดแูล และ
หน่วยงานภายในองคก์รอ่ืนๆ ที่ท  าหนา้ที่ใหค้วามเชื่อมั่น 
และการอาศยัผลงานของผูใ้หค้วามเชื่อมั่นอ่ืนๆ ที่เป็นไปได ้

จดัท  าแผนที่การใหค้วามเช่ือมั่นในเรือ่งความเสี่ยง 
(risk assurance map)

ประสานความพยายามในการใหค้วามเช่ือมั่นกบัผูใ้ห้
ความเชื่อมั่นอ่ืน เพ่ือมั่นใจไดใ้นความครอบคลมุ และ
ลดการท างานซ า้ซอ้นใหน้อ้ยที่สดุ 

โครงการประกันคุณภาพและ

ปรับปรุงงาน

อธิบายขอ้ก าหนดของโครงการประกนัคณุภาพและ
ปรบัปรุงงานได้

ก าหนดเวลาและท าการประเมินคณุภาพทัง้ภายในและ
ภายนอกไดเ้สรจ็สิน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและรายงานผล

ประเมินวิธีปฏิบตัิของการประกนัคณุภาพและปรบัปรุงงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประเมินความสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐาน

ระบถุึงการเปิดเผยทีเ่หมาะสมเก่ียวกบัความสอดคลอ้ง
กบัความไมส่อดคลอ้งตามมาตรฐานสากลส าหรบัการ
ปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายในของ IIA

วางเกณฑส์  าหรบัการเปิดเผยที่เหมาะสมเก่ียวกบั
ความสอดคลอ้งกบัความไมส่อดคลอ้งตามมาตรฐาน

ประเมินการเปิดเผยความสอดคลอ้งกบัความไมส่อดคลอ้ง
ตามมาตรฐาน ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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ความเป็นผู้น าและ
การส่ือสาร

(LEADERSHIP &
COMMUNICATION)
...................................
ความสามารถทีจ่ าเป็นในการ
ก าหนดทศิทางเชิงกลยุทธ ์
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล 

รักษาความสัมพันธ ์และบริหาร
บุคลากรและกระบวนการของ

ตรวจสอบภายใน 



สาขาความรู้
ระดับความสามารถ

การตระหนกัรูท้ั่วไป น าความรูไ้ปปรบัใช้ เช่ียวชาญ

การสื่อสาร
• การสนับสนุน
• ความสัมพันธ์
• การรายงาน
• ทักษะทางอารมณ ์

(Soft skills)
• นวัตกรรม

ทราบถึงคณุคา่ของการสนบัสนนุและความส าคญั
ของการรกัาาความสมัพนัธก์บัผูมี้สว่นไดเ้สีย 
(เชน่ คณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู ลกูคา้ ผูร้บับรกิาร
ตรวจสอบ ผูใ้หค้วามเชื่อมั่นอ่ืนๆ ผูมี้สว่นไดเ้สียภายนอก
องคก์ร)  

บรหิารจดัการช่ือเสียงของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ความคาดหวงัของผูมี้สว่นไดเ้สีย  แสดงออกถึงความจรงิใจ 
ความซ่ือสตัย ์และความเห็นอกเหน็ใจในการสือ่สาร
กบัผูมี้สว่นไดเ้สีย เพ่ือที่จะสรา้งความไวว้างใจและรกัาา
ความสมัพนัธไ์ว ้
.

ประเมินความสมัพนัธก์บัผูมี้สว่นไดเ้สีย และเสนอแนะ
การด าเนินการเพื่อปรบัปรุงความสมัพนัธใ์หด้ีขึน้ ประเมิน
การด าเนินความพยายามของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เพ่ือสง่เสรมิความสมัพนัธ ์

อธิบายการสื่อสารที่เหมาะสม ระหวา่งผูต้รวจสอบภายใน
กบัผูมี้สว่นไดเ้สีย ซึง่รวมถึง ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานหลกั  
ทราบวา่หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงาน
ประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการการควบคมุภายใน
และการบรหิารความเสี่ยงไปยงัผูบ้รหิารระดบัสงู
และคณะกรรมการ

จดัเตรยีมการสื่อสารที่เก่ียวขอ้งและเหมาะสมแก่ผูมี้สว่น
ไดเ้สียของตรวจสอบภายใน ซึง่รวมถึง รายงานถึงผูบ้ริหาร
ระดบัสงูและคณะกรรมการ (ไดแ้ก่ ความเสี่ยงที่มีนยัส  าคญั 
ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานหลกั เป็นตน้)

ประเมินการสื่อสารของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กบัผูมี้สว่นไดเ้สีย ซึง่รวมถึงตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานหลกั
เพ่ือประเมินความส าเรจ็ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
และเสนอแนะวธีิการปรบัปรุง

ทราบถึงความส าคญัของทกัาะในการสื่อสารที่เป็น
ลายลกัาณอ์กัารและการสื่อสารดว้ยวาจา ซึง่รวมถึง 
ทกัาะทางอารมณ ์เชน่ การบรหิารความขดัแยง้ 
การใชว้ิธีการโนม้นา้วและจงูใจคน

แสดงออกถึงทกัาะทางอารมณ ์(การบรหิารความขดัแยง้ 
การใชว้ิธีการโนม้นา้วและจงูใจคน) ใหค้  าปรกึาาที่หลกัแหลม
เพ่ือที่จะชว่ยสง่เสรมิประสิทธิผลขององคก์ร  คน้หาโอกาส
ส าหรบัการเปลี่ยนแปลง และชว่ยใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง

ประเมินทกัาะในการสื่อสารที่เป็นลายลกัาณอ์กัาร
และการสื่อสารดว้ยวาจาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ทกัาะทางอารมณ ์และนวตักรรม  เสนอแนะวิธีการปรบัปรุง 

ความเป็นผู้น าและ
การส่ือสาร

(LEADERSHIP &
COMMUNICATION)
...................................
ความสามารถทีจ่ าเป็นในการ
ก าหนดทศิทางเชิงกลยุทธ ์
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล 

รักษาความสัมพันธ ์และบริหาร
บุคลากรและกระบวนการของ

ตรวจสอบภายใน 
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