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กรอบความสามารถในหน้าทีข่ องตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT COMPETENCY FRAMEWORK)

สาขาความรู้

ระดับความสามารถ
การตระหนักรูท้ ่ วั ไป

อธิบาย วัตถุประสงค์ อานาจ และภาระหน้าที่
พันธกิจของการตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกแยะได้ระหว่าง
บริการการให้ความเชื่อมั่นและบริการการให้คาปรึกาา

กฎบัตรตรวจสอบภายใน

ความเป็ นมืออาชีพ
(PROFESSIONALLISM)
...................................
ความสามารถทีจ่ าเป็ น
ในการแสดงออกถึงอานาจ
ตามหน้าทีค่ วามน่าเชื่อถือ
และความประพฤติ
ทีม่ ีจริยธรรมทีส่ าคัญยิง่
สาหรับหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในทีม่ ีคุณค่า

ความเป็ นอิสระในทางองค์กร

ความเที่ยงธรรมส่วนบุคคล

ความประพฤติท่มี ีจริยธรรม

อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของกฎบัตรตรวจสอบภายใน
ระบุองค์ประกอบ ที่จาเป็ นของกฎบัตรตรวจสอบภายใน
โดยเป็ นไปตามมาตรฐาน
อธิบายถึงความสาคัญของการมีความเป็ นอิสระในทาง
องค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ระบุองค์ประกอบ
ที่สง่ ผลกระทบต่อความเป็ นอิสระได้
อธิบายถึงความสาคัญของความเที่ยงธรรมของตรวจสอบ
ภายใน ระบุปัจจัยที่อาจทาให้หรือดูเหมือนว่าทาให้
ความเที่ยงธรรมเสื่อมลง
อธิบายถึงความสาคัญของประมวลจรรยาบรรณสาหรับ
ผูต้ รวจสอบภายใน ระบุหลักการ (principles) ของ
ประมวลจรรยาบรรณของ IIA (The IIA’s Code of Ethics)

นาความรูไ้ ปปรับใช้

เชี่ยวชาญ

แสดงออกถึงความสามารถที่จะปฏิบตั งิ านได้ทงั้ งาน
การให้ความเชื่อมั่นและงานการให้คาปรึกาา โดยสอดคล้อง
กับมาตรฐาน

ทบทวนความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบตั ิงานได้ทงั้ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น
และกิจกรรมการให้คาปรึกาา เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง
การปฏิบตั ิงานขององค์กร
จัดทากฎบัตรตรวจสอบภายในโดยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ประเมินและแก้ไขกฎบัตรตรวจสอบภายในเพื่อให้สอดคล้อง
และได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
กับมาตรฐาน และส่งเสริมการปฏิบตั ิงานระดับโลก
ตรวจพบการเสื่อมเสียความเป็ นอิสระของตรวจสอบภายใน
และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ได้
ตรวจพบและจัดการกับความเสื่อมที่เกิดจริงหรือ
ความเสื่อมในความเที่ยงธรรมของผูต้ รวจสอบภายใน
แต่ละบุคคลที่ได้รบั รูม้ าประเมินและรักาาไว้ซึ่งความเที่ยง
ธรรมของตรวจสอบภายใน
แสดงออกถึงการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับของประมวล
จรรยาบรรณของ IIA

ความระมัดระวังในการประกอบ
วิชาชีพ

อธิบายความระมัดระวังในทางวิชาชีพอย่างเหมาะสม

แสดงออกถึงการใช้ความระมัดระวังในทางวิชาชีพ
อย่างเหมาะสม

การพัฒนาในทางวิชาชีพ

รับรูถ้ ึง ความรู ้ ทักาะ และความสามารถในหน้าที่
ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้สาเร็จ และความจาเป็ นทีต่ อ้ งมีการพัฒนา
ในทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

แสดงออกถึงความสามารถในหน้าที่งานตรวจสอบ
โดยผ่านทางการพัฒนาในทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

ดาเนินการกับการเสือ่ มเสียความเป็ นอิสระใดๆ ของตรวจสอบ
ภายในที่อาจเกิดขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน สื่อสาร
ผลกระทบของความเสื่อมเสียที่หลงเหลืออยู่
พัฒนาและรักาาไว้ซงึ่ นโยบายที่ใช้กากับดูแลความเที่ยงธรรม
เสนอแนะกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมความเที่ยงธรรม

ประเมินความสอดคล้องกับ ประมวลจรรยาบรรณของ IIA
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เสนอแนะกลยุทธ์เพื่อคงไว้
และเพื่อส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมที่สงู สุดสาหรับผูต้ รวจสอบ
ภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประเมินและสรุปความเห็นเกี่ยวกับการใช้ความระมัดระวัง
ในทางวิชาชีพอย่างเหมาะสม
ประเมินความสามารถที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สาเร็จได้ ส่งเสริม
การพัฒนาในทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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กรอบความสามารถในหน้าทีข่ องตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT COMPETENCY FRAMEWORK)

สาขาความรู้

ความสามารถทีจ่ าเป็ น
ในการวางแผนและปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบภายในทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย โดยสอดคล้อง
กับมาตรฐาน

การตระหนักรูท้ ่ วั ไป

นาความรูไ้ ปปรับใช้

เชี่ยวชาญ

อธิบาย แนวคิดของการกากับดูแลองค์กรได้

ตรวจพบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกระบวนการ
โครงสร้าง ของการกากับดูแลองค์กร

เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย กระบวนการ
โครงสร้าง ของการกากับดูแลองค์กร

การทุจริต

ทราบประเภทของการทุจริต ความเสี่ยงของการทุจริต
และสัญญาณเตือนภัย (red flags) จากการทุจริต

ประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
ในการป้องกัน ป้องปราม และสอบสวน การทุจริต

การบริหารความเสี่ยง

อธิบายแนวคิดพืน้ ฐานของความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยง อธิบายกรอบการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ได้

ประเมินแนวโน้มของการทุจริต และองค์กรตรวจพบ
และดาเนินการกับความเสี่ยงของการทุจริตอย่างไร
เสนอแนะวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันและตรวจพบการทุจริต
และให้ความรูเ้ พื่อปรับปรุงความตระหนักรูข้ ององค์กร
ในเรือ่ งการทุจริต
ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อระบุอปุ สรรคที่อาจเกิดขึน้
ตรวจประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ในกระบวนการ
และหน้าที่งานต่างๆ
ใช้กรอบการควบคุมภายในเพื่อตรวจประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของวิธีการควบคุมต่างๆ

การกากับดูแลองค์กร

การปฏิบัตงิ าน
(PERFORMANCE)
...................................

ระดับความสามารถ

การควบคุมภายใน

การวางแผนสาหรับงานทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย
• การกาหนดวัตถุประสงค์
และขอบเขต
• การประเมินความเสี่ยง
• แนวการปฏิบัติงาน
• ทรัพยากร

ระบุวิธีการควบคุมประเภทต่างๆ ได้

อธิบายบทบาทและกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องในการกาหนด
วัตถุประสงค์ เกณฑ์ในการประเมิน และขอบเขตของงาน
ที่ได้รบั มอบหมาย
อธิบายวัตถุประสงค์ของการทาการประเมินความเสี่ยง
ในระหว่างการวางแผน รวมทัง้ ขัน้ ตอนที่เกี่ยวข้องได้
อธิบายวัตถุประสงค์และองค์ประกอบหลักของแนวการ
ปฏิบตั ิงาน สาหรับงานที่ได้รบั มอบหมายได้

อธิบายปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนกาลังคน
และทรัพยากร สาหรับงานที่ได้รบั มอบหมาย

กาหนดวัตถุประสงค์ เกณฑ์ในการประเมิน และขอบเขตของ
งานที่ได้รบั มอบหมาย
ทาการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดได้เสร็จสมบูรณ์
รวมทัง้ การจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงหลัก
และวิธีการควบคุมหลัก
จัดทาแนวการปฏิบตั ิงานสาหรับงานที่ได้รบั มอบหมาย

กาหนดจานวนคนและทรัพยากรสาหรับงาน
ที่ได้รบั มอบหมาย

ประเมินวิธีการที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผล
ของการระบุความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
ประเมินและแนะนาการปรับปรุงกรอบการควบคุมภายใน
ขององค์กร ประเมินการนากรอบการควบคุมภายใน
ไปใช้ปฏิบตั ิ
ประเมินวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานตรวจสอบ
ที่ได้รบั มอบหมาย เพื่อให้ม่นั ใจได้ในคุณภาพ
ของการปฏิบตั ิงาน
ประเมินกระบวนการประเมินความเสี่ยงในระหว่าง
การปฏิบตั ิงานที่ได้รบั มอบหมาย
ประเมินแนวการปฏิบตั งิ านสาหรับงานที่ได้รบั มอบหมาย

ประเมินการจัดคนรวมทัง้ ทรัพยากร ให้แก่งานตรวจสอบ
ที่ได้รบั มอบหมาย

Copyright © 2020 by The Institute of Internal Auditors, Inc. All rights reserved

3l8

กรอบความสามารถในหน้าทีข่ องตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT COMPETENCY FRAMEWORK)

สาขาความรู้

การปฏิบัตงิ าน
(PERFORMANCE)
...................................
ความสามารถทีจ่ าเป็ น
ในการวางแผนและปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบภายในทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย โดยสอดคล้อง
กับมาตรฐาน

การปฏิบัติงานภาคสนาม
• การรวบรวมข้อมูล
• การสุ่มตัวอย่าง
• เครื่องมือและเทคนิคการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ตรวจสอบ
• การวิเคราะห์ข้อมูล
(Data analytics)
• หลักฐาน
• การวาดผังกระบวนการ
(Process mapping)
• การสอบทานเชิงวิเคราะห์
(Analytical review)
• การจัดทาเอกสาร

ระดับความสามารถ
การตระหนักรูท้ ่ วั ไป

นาความรูไ้ ปปรับใช้

เชี่ยวชาญ

อธิบาย วัตถุประสงค์ของการทาสารวจเบือ้ งต้น
(preliminary surveys) ในส่วนงานที่ได้รบั มอบหมายให้ทา
การสอบทาน รายการเช็คสอบ (checklists) และ
แบบสอบถามเรือ่ งความเสี่ยงและการควบคุม
(risk-and control questionnaires)
อธิบายแนวทางต่างๆ ในการสุม่ ตัวอย่าง รวมทัง้ ข้อดี
ข้อเสียของแนวทางนัน้ ๆ

ทาการสารวจเบือ้ งต้นส่วนงานที่ได้รบั มอบหมายให้ทา
การสอบทาน สร้างรายการเช็คสอบ และแบบสอบถาม
เรือ่ งความเสี่ยงและการควบคุม ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในระหว่างการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ประเมินกิจกรรมต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลในการปฏิบตั ิงาน

ประยุกต์ใช้เทคนิคการสุม่ ตัวอย่างที่เหมาะสม

ประเมินกิจกรรมการสุม่ ตัวอย่างในการปฏิบตั ิงาน
ที่ได้รบั มอบหมาย

อธิบายวัตถุประสงค์ ข้อดี ข้อเสียของการใช้เครื่องมือและ
เทคนิคที่ใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการตรวจสอบ (computerassisted audit tools and techniques)
อธิบายการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data analytics) กระบวนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และการใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการ
ตรวจสอบได้

ใช้เครือ่ งมือและเทคนิคที่ใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการตรวจสอบ ประเมินการใช้เครือ่ งมือและเทคนิคที่ใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในระหว่างการตรวจสอบ
ประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data analytics)

ประเมินการใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data analytics)
ในการตรวจสอบ

ทราบแหล่งที่มาของข้อมูลที่เป็ นไปได้

ประเมินความเกี่ยวข้อง ความเพียงพอ และความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งที่มาของข้อมูลที่เป็ นไปได้

พัฒนาแนวทางเพื่อให้เชื่อมั่นได้วา่ หลักฐานมีความเกี่ยวข้อง
พอเพียง และน่าเชื่อถือ

อธิบายวัตถุประสงค์ ข้อดีและข้อเสียของเทคนิคต่างๆ
ในการวาดผังกระบวนการ (process mapping)

ประยุกต์ใช้แนวทางการวิเคราะห์ขอ้ มูลและเทคนิค
การวาดผังกระบวนการ

ประเมินการวาดผังกระบวนการของงานที่ได้รบั มอบหมาย

อธิบายวัตถุประสงค์ ข้อดีและข้อเสียของเทคนิคการสอบ
ทานเชิงวิเคราะห์ตา่ งๆ ได้

กาหนดและประยุกต์ใช้เทคนิคการสอบทานเชิงวิเคราะห์

ประเมินเทคนิคการสอบทานเชิงวิเคราะห์ที่นามาใช้ในระหว่าง
การปฏิบตั ิงานที่ได้รบั มอบหมาย

อธิบายข้อกาหนดในการจัดทาเอกสารและกระดาาทาการ
ได้

จัดทาเอกสารและกระดาาทาการ

ประเมินการจัดทาเอกสารของงานตรวจสอบที่ได้รบั มอบหมาย
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สาขาความรู้

การปฏิบัตงิ าน
(PERFORMANCE)
...................................

ผลที่ได้จากการปฏิบัติงาน
• คุณภาพของการสื่อสาร
• ข้อสรุ ป
ความสามารถทีจ่ าเป็ น
• ข้อเสนอแนะ
ในการวางแผนและปฏิบัตงิ าน • การรายงาน
• ความเสี่ยงที่เหลือ และการ
ตรวจสอบภายในทีไ่ ด้รับ
ยอมรับความเสี่ยง
มอบหมาย โดยสอดคล้อง
• แผนดาเนินการของผู้บริหาร
กับมาตรฐาน
• การเฝ้ าติดตามประเมินผล

ระดับความสามารถ
การตระหนักรูท้ ่ วั ไป

นาความรูไ้ ปปรับใช้

เชี่ยวชาญ

อธิบายองค์ประกอบของการสื่อสารที่มีคณ
ุ ภาพได้

แสดงออกถึงการสื่อสารที่มีคณ
ุ ภาพ ซึง่ รวมถึงการสื่อสาร
เบือ้ งต้นกับลูกค้าผูร้ บั บริการงานตรวจสอบ

ประเมินการสื่อสารงานตรวจสอบ

ทราบองค์ประกอบของข้อสรุปจากงานที่ได้รบั มอบหมาย
ที่เหมาะสม

สรุปและพัฒนาข้อสรุปจากการปฏิบตั ิงานที่ได้รบั มอบหมาย

ประเมินข้อสรุปจากการปฏิบตั ิงานที่ได้รบั มอบหมาย

ทราบถึงความสาคัญของการให้ขอ้ เสนอแนะ

สร้างข้อเสนอแนะ เพื่อที่จะยกระดับและปกป้องคุณค่า
ขององค์กร

ประเมินข้อเสนอแนะจากการปฏิบตั ิงานที่ได้รบั มอบหมาย

อธิบายกระบวนการสื่อสารและการรายงาน ซึง่ รวมถึง
การรายงานระหว่างกาล การประชุมปิ ดงาน การได้รบั
คาตอบจากผูบ้ ริหาร กระบวนการอนุมตั ิรายงาน และการ
แจกจ่ายรายงาน

จัดทารายงานระหว่างกาล จัดทารายงานชุดสุดท้าย
ขออนุมตั ิ และแจกจ่ายรายงานไปยังกลุม่ บุคคลที่เหมาะสม

สอบทานและอนุมตั ิรายงานจากการปฏิบตั งิ าน แนะนาให้
แจกจ่ายรายงานไปยังกลุม่ บุคคลที่เหมาะสม

อธิบายภาระหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ระบุความเสี่ยงที่เหลือ
ในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เหลือ และกระบวนการ
สาหรับการสื่อสารการยอมรับความเสี่ยงของผูบ้ ริหาร

ประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลือ สื่อสารการยอมรับ
ความเสี่ยงของผูบ้ ริหารไปยังผูบ้ ริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการ

อธิบายผลที่ได้จากการปฏิบตั ิงานที่ได้รบั มอบหมาย
อธิบายเป้าประสงค์ของแผนดาเนินการของผูบ้ ริหารได้

ประเมินผลที่ได้จากการปฏิบตั ิงานที่ได้รบั มอบหมาย รวมถึง
แผนดาเนินการของผูบ้ ริหาร

ประเมินผลได้โดยรวมจากการปฏิบตั ิงานที่ได้รบั มอบหมาย
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ทราบความสาคัญของการเฝ้าติดตามประเมินผล และ
การติดตามการดาเนินการกับผลที่ได้จากการตรวจสอบ
ที่ได้สื่อสารไปยังฝ่ ายบริหารและคณะกรรมการ

บริหารการเฝ้าติดตามประเมินผล และการติดตามการ
ดาเนินการกับผลที่ได้จากการตรวจสอบที่ได้สื่อสารไปยังฝ่ าย
บริหารและคณะกรรมการ

ประเมินการเฝ้าติดตามประเมินผล และการติดตามผล
ที่กระทาโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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กรอบความสามารถในหน้าทีข่ องตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT COMPETENCY FRAMEWORK)

สาขาความรู้

สภาพแวดล้อม
(ENVIRONMENT)
...................................
ความสามารถทีจ่ าเป็ น
ในการระบุและดาเนินการ
กับความเสี่ยงทีม่ ีโดยเฉพาะ
ต่ออุตสาหกรรมและ
ต่อสภาพแวดล้อมทีอ่ งค์กร
ประกอบการอยู่

การวางแผนกลยุทธ์และการ
บริหารองค์กร
• โครงสร้าง
• มาตรวัดผลการปฏิบัติงาน
• พฤติกรรมองค์กร
• ความเป็ นผู้นา

กระบวนการทางธุรกิจโดยทั่วไป

ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ความยั่งยืน

ระดับความสามารถ
การตระหนักรูท้ ่ วั ไป

นาความรูไ้ ปปรับใช้

เชี่ยวชาญ

ระบุผลกระทบของความเสี่ยงและการควบคุม
ในโครงสร้างองค์กรที่แตกต่างกันได้

ประเมินโครงสร้างการกากับดูแลขององค์กร และผลกระทบ
ของโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร ที่มีตอ่ สภาพแวดล้อม
การควบคุมโดยรวม และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

เสนอแนะให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการควบคุมโดยรวม
และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

อธิบายกระบวนการวางแผนกลยุทธ์

วิเคราะห์กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร

ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กร

อธิบายมาตรวัดผลการปฏิบตั งิ านทั่วไปได้

ตรวจสอบมาตรวัดผลการปฏิบตั งิ านทีอ่ งค์กรใช้

เลือกมาตรวัดผลการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม

อธิบายพฤติกรรมองค์กร และเทคนิคการบริหารผล
การปฏิบตั ิงาน

ตรวจสอบพฤติกรรมองค์กร และเทคนิคการบริหารผล
การปฏิบตั ิงานที่มีอยู่

เสนอแนะพฤติกรรมองค์กร และเทคนิคการบริหารผล
การปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม

อธิบายประสิทธิผลของผูบ้ ริหารในการนาและการสร้าง
ความมุง่ มั่นในองค์กร

ตรวจสอบประสิทธิผลของผูบ้ ริหารในการนาและการสร้าง
ความมุง่ มั่นในองค์กร

เสนอแนะการดาเนินการเพื่อปรับปรุงแนวทางของผูบ้ ริหาร
ในการนาและการสร้างความมุง่ มั่นในองค์กร

อธิบายผลกระทบของความเสี่ยงและการควบคุม
ของกระบวนการทางธุรกิจ (ทรัพยากรบุคคล การจัดซือ้
การว่าจ้าง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารโครงการ การ
ขาย การตลาด โลจิสติกส์ การบริหารกระบวนการว่าจ้าง
ผูใ้ ห้บริการจากภายนอก (outsourced processes)
เป็ นต้น)
อธิบายความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน

ตรวจสอบความเสี่ยงและวิธีการควบคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางธุรกิจขององค์กร

เสนอแนะวิธีการดาเนินการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางธุรกิจขององค์กร

ตรวจสอบวิถีทางขององค์กรเพื่อมุง่ สูค่ วามรับผิดชอบ
ต่อสังคมและความยั่งยืนขององค์กร

เสนอแนะการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิถีทางเพื่อมุ่งสู่
ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนขององค์กร
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กรอบความสามารถในหน้าทีข่ องตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT COMPETENCY FRAMEWORK)

สาขาความรู้

สภาพแวดล้อม
(ENVIRONMENT)
...................................
ความสามารถทีจ่ าเป็ น
ในการระบุและดาเนินการ
กับความเสี่ยงทีม่ ีโดยเฉพาะ
ต่ออุตสาหกรรมและ
ต่อสภาพแวดล้อมทีอ่ งค์กร
ประกอบการอยู่

เทคโนโลยีสารสนเทศ
• การวิเคราะห์ข้อมูล
(Data analytics)
• ความมั่นคงปลอดภัย และ
ความเป็ นส่วนตัว
• กรอบโครงสร้างเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การบัญชีและการเงิน

ระดับความสามารถ
การตระหนักรูท้ ่ วั ไป

นาความรูไ้ ปปรับใช้

เชี่ยวชาญ

อธิบายแนวคิดพืน้ ฐานของไอทีและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
(data analytics) ได้

ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล (data analytics) และการ
ตรวจสอบด้านไอที

ประเมินการใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล (data analytics)
และการตรวจสอบด้านไอที

อธิบายความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ไอที ความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคล (data
privacy)

ระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไอที
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคล

เสนอแนะวิธีการดาเนินการกับความเสี่ยงทางไอทีความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคล

ทราบถึงเป้าประสงค์และการประยุกต์ใช้กรอบโครงสร้าง
การควบคุมทางไอที และวิธีการควบคุมพืน้ ฐานทางไอที

ประยุกต์ใช้กรอบโครงสร้างการควบคุมทางไอที

ประเมินการใช้กรอบโครงสร้างการควบคุมทางไอที

ระบุแนวคิดทางการเงินต่างๆ และแนวคิดการบัญชีบริหาร
ต่างๆ รวมทัง้ หลักการพืน้ ฐานของแนวคิดได้

ทาการวิเคราะห์ทางการเงิน ตรวจสอบและตีความงบการเงิน

ประเมินความถูกต้องเที่ยงตรงของงบการเงิน
และให้ความเชื่อมั่น
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กรอบความสามารถในหน้าทีข่ องตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT COMPETENCY FRAMEWORK)

สาขาความรู้

ระดับความสามารถ
การตระหนักรูท้ ่ วั ไป
ทราบถึงความสาคัญของการทาให้แผนกลยุทธ์ของ
ตรวจสอบภายในสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

ความเป็ นผู้นาและ
การสื่อสาร
(LEADERSHIP &
COMMUNICATION)
...................................

การวางแผนกลยุทธ์และ
การบริหารงานตรวจสอบภายใน

แยกแยะบทบาทต่างๆ ของตรวจสอบภายใน ซึง่ รวมทัง้
บทบาทผูค้ วบคุม ทีมปฏิบตั ิงานกับผูเ้ ป็ นหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้

ระบุกิจกรรมหลักในการควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านที่ได้รบั
มอบหมายได้

แผนงานตรวจสอบและ

ความสามารถทีจ่ าเป็ นในการ การประสานความพยายาม
กาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ในการให้ความเชื่อมั่น
สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
รักษาความสัมพันธ์ และบริหาร
บุคลากรและกระบวนการของ
ตรวจสอบภายใน
โครงการประกันคุณภาพและ
ปรับปรุ งงาน

ระบุแหล่งที่จะปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปได้ ซึง่ รวมถึง แนวโน้ม
ทางอุตสาหกรรม และความเสี่ยงใหม่ๆ ที่กาลังเกิด

นาความรูไ้ ปปรับใช้

เชี่ยวชาญ

สร้างแผนกลยุทธ์ของตรวจสอบภายในโดยให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ ความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร จัดทางบประมาณที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสาหรับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริหารจัดการบุคลากรตรวจสอบภายใน (ซึง่ ได้แก่ การสรรหา
การพัฒนา การจูงใจ การจัดการกับความขัดแย้ง การสร้างทีม
การมอบหมายงาน การรักาาผูท้ ี่มีความสามารถพิเศา และ
การสืบทอดตาแหน่ง) จัดทานโยบายและวิธีการสาหรับการ
บริหารการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
ควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ประเมินแผนกลยุทธ์ของตรวจสอบภายใน วัดผลและ
เสนอแนะการปรับปรุงงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน

ทาการประเมินความเสี่ยง จัดลาดับความสาคัญของงาน
จัดทาแผนการตรวจสอบภายในทีอ่ าศัยความเสี่ยงเป็ น
พืน้ ฐาน และขออนุมตั ิคณะกรรมการ
จัดทาแผนที่การให้ความเชื่อมั่นในเรือ่ งความเสี่ยง
(risk assurance map)

ประเมินและแก้ไขแผนการตรวจสอบภายในที่อาศัย
ความเสี่ยงเป็ นพืน้ ฐาน เพื่อสนองตอบต่อความต้องการใหม่ๆ
ขององค์กร
ประสานความพยายามในการให้ความเชื่อมั่นกับผูใ้ ห้
ความเชื่อมั่นอื่น เพื่อมั่นใจได้ในความครอบคลุม และ
ลดการทางานซา้ ซ้อนให้นอ้ ยที่สดุ

ประเมินความพยายามของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในการบริหารจัดการผูท้ ี่มีความสามารถพิเศา
ประเมินนโยบาย วิธีการ และกิจกรรมทางการบริหารของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประเมินกิจกรรมในการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานที่ได้รบั
มอบหมาย เพื่อให้เชื่อมั่นได้ในคุณภาพของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

อธิบาย การประสานความพยายามระหว่างผูต้ รวจสอบ
ภายในกับ ผูส้ อบบัญชี หน่วยงานผูม้ ีหน้าทีก่ ากับดูแล และ
หน่วยงานภายในองค์กรอื่นๆ ที่ทาหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น
และการอาศัยผลงานของผูใ้ ห้ความเชื่อมั่นอื่นๆ ที่เป็ นไปได้
อธิบายข้อกาหนดของโครงการประกันคุณภาพและ
กาหนดเวลาและทาการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและ
ประเมินวิธีปฏิบตั ิของการประกันคุณภาพและปรับปรุ งงาน
ปรับปรุงงานได้
ภายนอกได้เสร็จสิน้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดและรายงานผล ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประเมินความสอดคล้อง
กับมาตรฐาน
ระบุถึงการเปิ ดเผยทีเ่ หมาะสมเกี่ยวกับความสอดคล้อง
วางเกณฑ์สาหรับการเปิ ดเผยที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
ประเมินการเปิ ดเผยความสอดคล้องกับความไม่สอดคล้อง
กับความไม่สอดคล้องตามมาตรฐานสากลสาหรับการ
ความสอดคล้องกับความไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐาน ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายในของ IIA
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กรอบความสามารถในหน้าทีข่ องตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT COMPETENCY FRAMEWORK)

ระดับความสามารถ

สาขาความรู้

ความเป็ นผู้นาและ
การสื่อสาร
(LEADERSHIP &
COMMUNICATION)
...................................
ความสามารถทีจ่ าเป็ นในการ
กาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
รักษาความสัมพันธ์ และบริหาร
บุคลากรและกระบวนการของ
ตรวจสอบภายใน

การสื่อสาร
• การสนับสนุน
• ความสัมพันธ์
• การรายงาน
• ทักษะทางอารมณ์
(Soft skills)
• นวัตกรรม

การตระหนักรูท้ ่ วั ไป

นาความรูไ้ ปปรับใช้

เชี่ยวชาญ

ทราบถึงคุณค่าของการสนับสนุนและความสาคัญ
ของการรักาาความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
(เช่น คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง ลูกค้า ผูร้ บั บริการ
ตรวจสอบ ผูใ้ ห้ความเชื่อมั่นอื่นๆ ผูม้ ีสว่ นได้เสียภายนอก
องค์กร)

บริหารจัดการชื่อเสียงของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ความคาดหวังของผูม้ ีสว่ นได้เสีย แสดงออกถึงความจริงใจ
ความซื่อสัตย์ และความเห็นอกเห็นใจในการสือ่ สาร
กับผูม้ ีสว่ นได้เสีย เพื่อที่จะสร้างความไว้วางใจและรักาา
ความสัมพันธ์ไว้
.

ประเมินความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีสว่ นได้เสีย และเสนอแนะ
การดาเนินการเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ให้ดีขึน้ ประเมิน
การดาเนินความพยายามของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์

อธิบายการสื่อสารที่เหมาะสม ระหว่างผูต้ รวจสอบภายใน
กับผูม้ ีสว่ นได้เสีย ซึง่ รวมถึง ตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานหลัก
ทราบว่าหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงาน
ประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงไปยังผูบ้ ริหารระดับสูง
และคณะกรรมการ

จัดเตรียมการสื่อสารที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมแก่ผูม้ ีสว่ น
ได้เสียของตรวจสอบภายใน ซึง่ รวมถึง รายงานถึงผูบ้ ริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการ (ได้แก่ ความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญ
ตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานหลัก เป็ นต้น)

ประเมินการสื่อสารของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กับผูม้ ีสว่ นได้เสีย ซึง่ รวมถึงตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ิงานหลัก
เพื่อประเมินความสาเร็จของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และเสนอแนะวิธีการปรับปรุง

ทราบถึงความสาคัญของทักาะในการสื่อสารที่เป็ น
ลายลักาณ์อกั ารและการสื่อสารด้วยวาจา ซึง่ รวมถึง
ทักาะทางอารมณ์ เช่น การบริหารความขัดแย้ง
การใช้วิธีการโน้มน้าวและจูงใจคน

แสดงออกถึงทักาะทางอารมณ์ (การบริหารความขัดแย้ง
ประเมินทักาะในการสื่อสารที่เป็ นลายลักาณ์อกั าร
การใช้วิธีการโน้มน้าวและจูงใจคน) ให้คาปรึกาาที่หลักแหลม และการสือ่ สารด้วยวาจาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิผลขององค์กร ค้นหาโอกาส
ทักาะทางอารมณ์ และนวัตกรรม เสนอแนะวิธีการปรับปรุ ง
สาหรับการเปลี่ยนแปลง และช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ข้อสังเกต: เชื่อกันว่า ผูต้ รวจสอบภายในที่มีความสามารถในระดับ "นาความรูไ้ ปปรับใช้" ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ นัน้ ควรมีความรูใ้ นสาขาวิชาเดียวกันที่ระดับ "การตระหนักรูท้ ่วั ไป" ด้วย ดังนัน้ ผูต้ รวจสอบภายในที่มีความสามารถในระดับ
"เชี่ยวชาญ" ก็ยอ่ มจะต้องมีความรูท้ ี่ระดับ "นาความรูไ้ ปปรับใช้" ในสาขาวิชาเดียวกันด้วยเช่นกัน
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