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สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี  0993000133471

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร เนือ้หาของหลกัสูตร

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

Leadership Skills for Auditors
หลักสูตร 4 วัน (สะสมCPE 28 หน่วย)

เจ้าของหลักสูตร : The Institute of Internal Auditors, USA (IIA) 
ราคาค่าอบรม 8,900 บาท ( ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

• เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมเพ่ิมพนูความรู้เความเขา้ใจเก่ียวกบั
บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบในฐานะหวัหนา้งาน
ตรวจสอบ
• น าเสนอแนวความคิดและเทคนิคเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการและสร้างความเขา้ใจในเร่ืองพฤติกรรมของมนุษย์

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรับ
• ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีผูต้รวจสอบหวัหนา้สาย และหรือหวัหนา้
หน่วยงานตรวจสอบเพ่ือน าความรู้ และทกัษะจาก
หลกัสูตรไปใชป้ระโยชน์ไดม้าก
• ผูต้รวจภายในท่ีสนใจ และหรือเคยผา่นการปฏิบติังาน
การตรวจสอบ 1 ปี ข้ึนไปเพ่ือการพฒันาทกัษะ และ
ความพร้อมท่ีจะเป็นผูต้รวจสอบหรือหวัหนา้ผู ้
ตรวจสอบท่ีมีศกัยภาพขององคก์รในอนาคต

1. Leadership
• To understand the principle of leadership
• To identify how people lead and influence others
• To study the attributes associated with effective leaders Motivation
• To develop an understanding of the fundamental concepts of motivation
• To learn to identify how people are motivated
• To study motivational techniques
2. Styles of Leaders
• To understand your own behavior style
• To understand the behavioral styles of individuals
• To use knowledge of styles to better lead others
3. Relationship Management
• To review the techniques for building rapport with different personalities
• To understand conflict in the auditor’s environment
• To understand the various styles of conflict management and their applications in the work place
4. Communication Techniques
• To practice and learn effective listening skills
• To understand the concepts and importance of communication
5. Decision-Making
• To gain familiarity with various components of decision-making
• To learn the steps for effective delegation
• To understand the problem-solving approach to decision making
• To apply the problem-solving approach to decision making in audit situations
6. Performance Management
• To understand the importance of effective performance management
• To acknowledge the responsibilities leaders have for evaluating, reprimanding & counseling staff
• To allow participants to apply the skills for handling different types of performance management 
exchanges
7. Plan For Action
• To summarize major concepts & skills learned during the seminar
• To reinforce your role as leader
• To enable you to apply important concepts learned to the job
• To encourage your professional development and growth back on the job
• To enable you to feel confident in your ability to successfully use your Plan for Action at work


