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หลักการ/แนวความคิด
จากภาวการณ์แข่งขันจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปั จจุบนั ส่ งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ การสร้างความยัง่ ยืนให้กบั องค์การจึงเป็ นสิ่ งที่ทุกองค์การต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับองค์การ หาก
พิจารณาคาว่า “องค์การแห่งความยัง่ ยืน” ตามที่สหประชาชาติได้ให้ความหมายไว้ คือ การดาเนิ นธุ รกิจจะคานึง
เฉพาะผลกาไรขององค์การเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมององค์รวมของการพึ่งพาอาศัยกัน การดาเนินธุ รกิจต้อง
คานึงถึงการอยูร่ อดร่ วมกันไปด้วยกัน ซึ่ งเสาหลักที่องค์การสหประชาชาติได้กาหนดให้องค์การธุ รกิจต้อง
คานึงถึง มี 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม และต้องคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholders) ให้ครบ
ทุกมิติ ดังนั้น การควบคุมภายในตามหลัก COSO 2013 จึงเป็ นสิ่ งที่จะสามารถทาให้องค์การที่ปฏิบตั ิตามเสา
หลักต่างๆ เกิดความยัง่ ยืนตามที่สหประชาชาติได้กาหนดไว้

วัตถุประสงค์
• ผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถนาหลักการ COSO 2013 ไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมไปถึงการส่ งต่อความรู ้ ความเข้าใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในบริ ษทั
• ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในองค์การทุกระดับ ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์การ ทั้งในฐานะผู ้
กาหนดนโยบาย ผูค้ วบคุม และผูป้ ฏิบตั ิ
• ผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้องค์การเป็ นองค์การแห่ง
ความยัง่ ยืน

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 0 of 2

COSO 2013 - Base Internal Control & Internal Auditing (2D)

ขอบเขตของเนื้อหาการฝึ กอบรม (Course Outline)
Day 1
สร้ างการตระหนักรู้ (Create Awareness)
• เป้าหมายของ COSO 2013 คืออะไร
• ท่านคาดหวังอะไรจากหลักสู ตร COSO 2013
• ทบทวน Business Model ของบริ ษทั
• ทบทวน Business unit Role
• ทบทวนความพร้อมในการพัฒนา COSO เช่น คน เครื่ องมือ วิธีการ
• Workshop 1: ทบทวนความคาดหวังขององค์กร และความพร้อม
เครื่ องมือในการพัฒนา COSO 2013
 5 Component for COSO
 แนวทางการปฏิบตั ิตาม 5 Component เพื่อ High Performance Organization
 แนวทาง Risk Assessment and Risk Management
 เครื่ องมือสาหรับการประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment Tools)
 Workshop 2

Day 2
เครื่ องมือในการพัฒนา COSO 2013
 การควบคุมภายในและเครื่ องมือการบริ หารความเสี่ ยง (Internal Control & Risk Management Tools)
 Workshop 3
 ขั้นตอนการตรวจติดตามและประเมินผล COSO (COSO Monitoring & Evaluation schedule)
 Workshop 4: COSO plan and Key Point of Succession (KPS)
 เทคนิค BIA (Business Impact Analysis) BCP (Business Continuity Plan), DRP (Disaster Recovery
Plan)
 Mentoring , Consulting and Coaching skills

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
ผูจ้ ดั การ และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
วิทยากรทาหน้าที่ บรรยาย และ Facilitator เพื่อช่วยหรื อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่าน
การ Discussion, Sharing, Brainstorming & Workshop กรณี ศึกษา กิจกรรมการเรี ยนรู ้
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