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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
▪ ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการให้คาปรึกษา
▪ เรียนรูห้ ลักสาคัญ และเครือ่ งมือในการให้คาปรึกษา
▪ เพิม่ ทักษะด้านการขายและการตลาดเห็นถึงกลยุทธ์สาคัญๆในวงการธุรกิจทัวโลก
่
▪ เสริมประสิทธิภาพในการเจรจาทางธุรกิจ
▪ สร้างความพึงพอใจ และชื่อเสียงต่อผูข้ อรับคาปรึกษา
▪ เรียนรูก้ ารประเมินผลเบือ้ งต้นของกิจกรรมการให้คาปรึกษา
เนื้ อหาของหลักสูตร
▪ Definition of Consulting
▪ 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
▪ Marketing of Services
▪ 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
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เนื้ อหาของหลักสูตร (ต่อ)
▪ 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”
▪ 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
▪ Issues in Consulting
▪ Action Planning
กลุ่มเป้ าหมาย
▪ ผูต้ รวจสอบภายใน ตัง้ แต่ระดับเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ ถึงระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบ
▪ เน้นศึกษาถึงทักษะการบริการให้คาปรึกษา เพื่อให้ผจู้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ ผูอ้ านวยการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในเตรียมตัวพร้อม เมือ่ ต้องอธิบายถึงกิจกรรมด้านการให้คาปรึกษาของ
ผูต้ รวจสอบภายใน
ระยะเวลาในการอบรม
▪ จานวน 2 วัน
▪ เริม่ อบรมเวลา 09.00 – 16.30 น.
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