
1 | P a g e              Political Science Association of Kasetsart University       
                                                                                                          

             

หลักสูตร How to do the Internal Control Assessment รุ่น 4 
(การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) 

 
1. หลักการและเหตุผล  

ระบบควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่ง สามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยง หรือความ
เสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์กรจึงจำเป็นต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม 
เพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตและความเสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำ
บัญชีและการรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แนะนำให้บริษัทจดทะเบียนควรใช้
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO เป็นแนวทางในการประเมินหรือ
ทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่
อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน 
และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้ 

ดังนั้น ผู้บริหาร หน่วยงาน Internal Control หน่วยงาน Compliance และหน่วยงานตรวจสอบภายในจึง
จำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในหลักการ กรอบแนวทางที่สำคัญของการประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน เพื่อสามารถให้ความเห็นและสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในได้ชัดเจน และส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาระบบควบคุมภายในที่ดีของบริษัท 

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จึงได้กำหนดจัดหลักสูตร How to do the Internal 
Control Assessment (การประเมินความเพียงพอของระบบควบค ุมภายใน) ร ุ ่น 4 ในวันอังคารที่                        
26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์  (MRT สามย่าน) 
 

2. หลักสูตรนี ้เหมาะสำหรับ: ผู ้บริหาร หน่วยงาน Internal Control หน่วยงาน Compliance หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน บริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  และบุคคลทั่วไปที่สนใจการประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
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3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและความสำคัญของการควบคุมภายใน 

2) เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 

3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและกำหนด

แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้ 

4) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

4. วัน เวลาและสถานที่อบรม  
ในวันอังคารที ่26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์  (MRT สามย่าน) 

 

5. หัวข้อบรรยายและวิทยากร  
 

วันและเวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 

วันอังคารที ่26 กรกฎาคม 2565   
 

08.50 – 09.00   กล่าวเปิดการอบรม คุณพุทธิสัตย์ นามเดช 
ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ 

09.00– 16.00  หลักการและความสำคัญของการควบคุมภายใน 
▪ ความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อองค์กร 
▪ พ้ืนฐานหลักการควบคุมภายในที่ดี 

กรอบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 
▪ การบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน 
▪ COSO Internal Control Framework 

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
▪ ความสำคัญของแบบประเมินความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO 
▪ บทบาทของผู ้บร ิหารและพนักงานในการจ ัดทำแบบ

ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
▪ การสรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายใน 

อาจารย์กัญญ์ระวี แสงนิกรเกียรติ  
CIA , CISA 

Head of Internal Audit 
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)  
คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรอบรม

ด้านการตรวจสอบภายใน 
สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ      -  พักรับประทานอาหารว่างเวลา   10.00 น. – 10.15 น.  และ เวลา  14.30 – 14.45 น. 
- รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. – 13.00 น.   
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6. วุฒิบัตร 
  ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

7. ค่าลงทะเบียน 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  
  (ไม่มภีาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)     
  ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 ข้อ 3 
 

8. การสำรองท่ีนั่ง 
  สำรองที่นั่งออนไลน์ที่ www.thailawtraining.com หรือส่งใบลงทะเบียนมาท่ี thailawtraining@gmail.com     

 ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
ชื่อบัญชี   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

             The Political Science Association of Kasetsart University 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  เลขที่บัญชี  235 – 2 – 81317 - 7    
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069 – 2 – 27246 - 1   

 
 

แผนที่ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์  (MRT สามย่าน) 
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ชื่อองค์กร ...........................................................................................................................................................
รายละเอียดผู้ลงทะเบียน 
1.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 

ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

2.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 
ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

3.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 
ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้ 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  
  *ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย       

ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  
ชื่อบัญชี   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

             The Political Science Association of Kasetsart University 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (บางเขน) เลขที่บัญชี  235 – 2 – 81317 - 7    
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069 – 2 – 27246 - 1          

รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน 
ชื่อ  ………………………………………..………............................................................................................................. 
ที่อยู่ ……………………………….......................................................................................................................... ....... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 .......................................................................................... .................................................................. ........ 

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่อีเมล์ thailawtraining@gmail.com   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ หรือโทร 095 – 951- 0017  

ใบลงทะเบียน 
หลักสูตร How to do the Internal Control Assessment รุ่น 4 

(การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) 
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์  (MRT สามย่าน) 
 

 
 


