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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
▪ เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเพิม่ พูนความรูเ้ ความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในฐานะหัวหน้า
งานตรวจสอบ
▪ นาเสนอแนวความคิดและเทคนิคเกีย่ วกับการบริหารจัดการและสร้างความเข้าใจในเรือ่ งพฤติกรรม
ของมนุษย์
เนื้ อหาของหลักสูตร
▪ 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
▪ 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
▪ 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
▪ Communication Techniques
•
To practice and learn effective listening skills
•
To understand the concepts and importance of communication
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เนื้ อหาของหลักสูตร (ต่อ)
▪ 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
▪ 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
▪ 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
กลุ่มเป้ าหมาย
▪ ผูท้ ท่ี าหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบหัวหน้าสาย และหรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบเพื่อนาความรู้ และทักษะ
จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ได้มาก
▪ ผูต้ รวจภายในทีส่ นใจ และหรือเคยผ่านการปฏิบตั งิ านการตรวจสอบ 1 ปี ขึน้ ไปเพื่อการพัฒนาทักษะ
และความพร้อมทีจ่ ะเป็ นผูต้ รวจสอบหรือหัวหน้าผูต้ รวจสอบทีม่ ศี กั ยภาพขององค์กรในอนาคต
ระยะเวลาในการอบรม
▪ จานวน 4 วัน
▪ เริม่ อบรมเวลา 09.00 – 16.30 น.
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