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เทคนิคการนาเสนองาน ด้ วยหลักของการวิเคราะห์ และการตีความข้ อมูล
(เหมาะสาหรับพนักงานทุกระดับ)
วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขมุ วิท 4-6

ใกล้ BTS นานา

กรุงเทพฯ *สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง*

วิทยากร : อาจารย์ ประเสริฐ สุ ขไพบูลย์ กุล

ส่ วนลดพิเศษ >> สมัคร 4 ท่ านจ่ ายแค่ 3 ท่ านเท่ านั้น
(ราคาพิเศษท่านละ 3,900 บาท)

หลักการและเหตุผล
ปั จจุบันการทางานที่เน้ นการเติบโตอยู่ทุกวันไม่ หยุดอยู่กับที่ มีความจาเป็ นที่ จะต้ องพึ่งการประชุมเพื่อเสนอ
งานที่มีประสิ ทธิ ภาพ การนาเสนองานในที่ประชุมถือเป็ นหัวใจสาคัญที่ จะต่ อยอดให้ องค์ กรสามารถประสบ
ความสาเร็ จได้ แต่ ผ้ นู าเสนอจะต้ องเข้ าใจในบริ บทว่ า ผู้เข้ ารั บฟั งการประชุมเพื่อนาเสนองาน ไม่ ได้ ต้องการการอ่ าน
ตามเอกสาร แต่ ผ้ เู ข้ ารั บฟั งการประชุมต้ องการเห็นการขับเคลื่อนของแผนกนั้นๆ ดังนั้นการนาเสนอจึงไม่ ใช้ ทักษะ
การพรี เซนต์ เพียงอย่ างเดียว แต่ หมายถึงทักษะการถอดความข้ อมูลเพื่อการนาเสนอที่น่าสนใจ เห็นทิศทาง มุ่งการก้ าว
ไปข้ างหน้ า องค์ กรยักษ์ ใหญ่ มากมายจึงคาดหวังว่ าผู้ที่มีหน้ าที่นาเสนอเหล่ านั้นจะมองเห็นถึงความสาคัญในการเข้ า
นาเสนองานมากกว่ าความตื่นกลัวในเรื่ องของการตอบคาถามของผู้รับฟั ง ซึ่ งแท้ จริ งแล้ วหัวใจสาคัญของการนาเสนอ
ที่ดีคือ ทักษะของการถอดความก่ อนการนาเสนอเพือ่ ให้ ผ้ เู ข้ าฟังเข้ าใจทิศทางของแผนกนั้นหรื อเข้ าใจในแผนงานก่ อน
ก้าวไปข้ างหน้ าพร้ อมองค์ กร
วัตถุประสงค์
1) ผู้เข้ าอบรมทราบถึงบทบาทของผู้นาเสนอที่มีความสาคัญในปั จจุบันที่มองโอกาสเพื่อมุ่งสู่ความสาเร็ จด้ วย
การนาเสนองานในที่ประชุม
2) ผู้เข้ าอบรมทราบถึงแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ ถอดปั ญหาหรื อตีความอย่ าง
เป็ นระบบก่ อนการนาเสนอ
3) ผู้เข้ าอบรมจะได้ รับความมัน่ ใจต่ อตนเองในฐานะผู้นาเสนอที่สามารถทาในสิ่ งที่ท้าทายและไม่ กลัวต่ อ
คาถามของผู้รับฟั ง
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4) ผู้เข้ าอบรมจะได้ เปิ ดแนวคิ ดในการสร้ างโอกาสให้ กับตนเองและองค์ กร
5) เป็ นการเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพผู้เข้ าอบรมในการทางานให้ เกิ ดคุณภาพเพื่อการส่ งต่ อคุณภาพที่ดีให้ กับ
องค์ กร
หัวข้ อการอบรมสัมมนา
ความหมาย และความสาคัญของการนาเสนอ
• ปั ญหาที่แท้ จริ งของการนาเสนอ คื ออะไร?
• ศิลปะการนาเสนออย่ างสั มฤทธิ์ ผล
• Workshop การนาเสนอที่แท้ จริ ง
แนวทางการสร้ างเอกลักษณ์ ทางการนาเสนอทีเ่ ป็ นเสน่ ห์เฉพาะตัว
• เรี ยนรู้ ทักษะด้ านการวิเคราะห์ เนือ้ หาการนาเสนอ
• เครื่ องมือสาคัญสาหรั บการนาเสนอที่มีประสิ ทธิ ภาพ
• รู ปแบบ และขัน้ ตอนในการนาเสนอเทคนิคในการโน้ มน้ าวผู้ฟังให้ คล้ อยตาม
• Workshop การถอดความเพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรั บการนาเสนอที่ดีและมีทิศทาง
การสร้ างความน่ าสนใจในขณะนาเสนอ
• เทคนิคการขจัดความประหม่ า ความกลัว สร้ างความเชื่ อมัน่ ในการนาเสนอ
• Workshop การนาเสนอจากข้ อมูลที่มีการวิเคราะห์ และการตอบคาถามเพื่อการ
เทคนิคการตอบคาถามหรือข้ อสงสั ยในเรื่ องทีน่ าเสนออย่ างถูกวิธี
• การตีความประเด็นคาถามและการพาไปสู่บทสรุ ปการนาเสนอ
• เทคนิคเพิ่มเติมการใช้ อุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อสร้ างแนวทางในการนาเสนอที่ตรงใจ
• สรุ ปการบรรยาย
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วิทยากร อาจารย์ ประเสริฐ สุ ขไพบูลย์ กลุ Master of Business Administration (M.B.A) ประสบการณ์ การสอนกว่ า10 ปี ด้ าน
การขาย, การตลาด, การบริ การ และ Team Building จากแบรนด์ ยกั ษ์ ใหญ่ ต่างๆ ที่ มีการว่ าจ้ างอย่ างต่ อเนื่อง อาทิ โตโยต้ า นิส
สัน MBK ปริ ญสิ ริ ธนาคารกสิ กรไทย ที โอที ฯล วิทยากรและที่ปรึ กษาด้ านการขายและการตลาดให้ แก่ หน่ วยงานภาครั ฐและ
เอกชน ผลงานการเขียนบทความวิชาการต่ างๆ และหนังสื อ E-book : กลยุทธ์ นักขายในปั จจุบัน (Sale 2)

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,200

224

96

3,328

พิเศษ สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่าน
รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิก๊ http://www.hrdzenter.com/
สารองทีน่ ั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษทั เพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ : hrdzenter@gmail.com, Line :
hrdzenter

(ผู้เข้ าอบรมรับผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021
การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่ านแจ้ งยกเลิกก่ อนวันสัมมนาก่ อนวันงาน 1-7 วัน บริษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีทที่ ่ านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรือหากท่ านยังไม่
ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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