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สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี  0993000133471

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรับ

เนือ้หาของหลกัสูตร

Consulting: Activities, Skills & Attitudes
หลักสูตร 2 วัน (สะสมCPE 14 หน่วย)

เจ้าของหลักสูตร : The Institute of Internal Auditors, USA (IIA) 
ราคาค่าสัมมนา 6,500 บาท ( ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

:: สมาชิกได้รับส่วนลดพเิศษ 10% จากราคาปกติ & รับส่วนลดเพิม่อกี 5% ถ้าช าระเงนิก่อนอบรม 30 วนั ::

• ศึกษาและพฒันาทกัษะดา้นการใหค้  าปรึกษา
• เรียนรู้หลกัส าคญั และเคร่ืองมือในการใหค้  าปรึกษา
• เพ่ิมทกัษะดา้นการขายและการตลาดเห็นถึงกลยทุธ์ส าคญัๆ
ในวงการธุรกิจทัว่โลก
• เสริมประสิทธิภาพในการเจรจาทางธุรกิจ
• สร้างความพึงพอใจ และช่ือเสียงต่อผูข้อรับค าปรึกษา
• เรียนรู้การประเมินผลเบ้ืองตน้ของกิจกรรมการใหค้  าปรึกษา

• ผูต้รวจสอบภายใน ตั้งแต่ระดบัเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ถึง
ระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบ 
• เนน้ศึกษาถึงทกัษะการบริการใหค้  าปรึกษา เพื่อให้ผูจ้ดัการ
ฝ่ายตรวจสอบ ผูอ้  านวยการ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในเตรียมตวัพร้อม เม่ือตอ้งอธิบายถึงกิจกรรมดา้นการให้
ค  าปรึกษาของผูต้รวจสอบภายใน

1. Definition of Consulting 
2. Consulting Activities, Tools, Services, and Skills
• To gain an overview of key consulting activities and tools
• To assess your organization’s engagement in these activities 
• To review the range of consulting services
• To review the skills needed for consulting
• To assess your personal competence with these skills
3. Marketing of Services 
4. Project Assessment
• To review the tools that can be used for project assessment
• To review a project-assessment checklist
• To develop a list of project-assessment questions for your own organization
• To review closed and open questions
• To begin the project assessment for the case study
5. The Consulting Project 
• To review the uses of proposals
• To examine a formal proposal template and model
• To examine a presentation template and model
• To examine an informal proposal model
• To review types of fee for consulting services
• To review the uses and types of “contracts”
• To assess the impacts of proposals and “contracts”
6. Reporting of Results
• To develop persuasive strategies
• To examine a formal reporting template and formal and informal model reports
• To examine the stylistic considerations for consulting reports
• To practice revising to use a consulting style
• To draft the report for the case study
7. Issues in Consulting 
8. Action Planning


