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เทคนิคการน าเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์ และการตีความข้อมลู 
(เหมาะส าหรับพนักงานทุกระดับ) 

วันที ่15 มีนาคม 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

  โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel ซอยสขุมุวทิ 4-6  ใกล ้BTS  นานา   กรุงเทพฯ *สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง* 

วิทยากร  : อาจารย์ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล 

ส่วนลดพเิศษ >> สมัคร 4 ท่านจ่ายแค่ 3 ท่านเท่าน้ัน 

 (ราคาพิเศษท่านละ 3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการท างานท่ีเน้นการเติบโตอยู่ทุกวนัไม่หยดุอยู่กับท่ี มีความจ าเป็นท่ีจะต้องพ่ึงการประชุมเพ่ือเสนอ
งานท่ีมีประสิทธิภาพ การน าเสนองานในท่ีประชุมถือเป็นหัวใจส าคัญท่ีจะต่อยอดให้องค์กรสามารถประสบ
ความส าเร็จได้ แต่ผู้น าเสนอจะต้องเข้าใจในบริบทว่า ผู้ เข้ารับฟังการประชุมเพ่ือน าเสนองาน ไม่ได้ต้องการการอ่าน
ตามเอกสาร แต่ผู้ เข้ารับฟังการประชุมต้องการเห็นการขบัเคล่ือนของแผนกนั้นๆ ดังนั้นการน าเสนอจึงไม่ใช้ทักษะ
การพรีเซนต์เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงทักษะการถอดความข้อมลูเพ่ือการน าเสนอท่ีน่าสนใจ เห็นทิศทาง มุ่งการก้าว
ไปข้างหน้า องค์กรยกัษ์ใหญ่มากมายจึงคาดหวงัว่าผู้ ท่ีมีหน้าท่ีน าเสนอเหล่านั้นจะมองเห็นถึงความส าคัญในการเข้า
น าเสนองานมากกว่าความต่ืนกลัวในเร่ืองของการตอบค าถามของผู้ รับฟัง ซ่ึงแท้จริงแล้วหัวใจส าคัญของการน าเสนอ
ท่ีดีคือ ทกัษะของการถอดความก่อนการน าเสนอเพือ่ให้ผู้เข้าฟังเข้าใจทิศทางของแผนกน้ันหรือเข้าใจในแผนงานก่อน
ก้าวไปข้างหน้าพร้อมองค์กร 

วัตถุประสงค์ 

          1) ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาทของผู้น าเสนอท่ีมีความส าคัญในปัจจุบันท่ีมองโอกาสเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จด้วย
การน าเสนองานในท่ีประชุม 

          2) ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวคิดในการเปล่ียนแปลงตนเองเพ่ือท่ีจะสามารถวิเคราะห์ถอดปัญหาหรือตีความอย่าง
เป็นระบบก่อนการน าเสนอ 

          3) ผู้เข้าอบรมจะได้รับความมัน่ใจต่อตนเองในฐานะผู้น าเสนอท่ีสามารถท าในส่ิงท่ีท้าทายและไม่กลัวต่อ
ค าถามของผู้ รับฟัง 
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          4) ผู้เข้าอบรมจะได้เปิดแนวคิดในการสร้างโอกาสให้กับตนเองและองค์กร  

          5) เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้เข้าอบรมในการท างานให้เกิดคุณภาพเพ่ือการส่งต่อคุณภาพท่ีดีให้กับ
องค์กร 

หัวข้อการอบรมสัมมนา 

ความหมาย และความส าคัญของการน าเสนอ 

    •  ปัญหาท่ีแท้จริงของการน าเสนอ คืออะไร? 

    •  ศิลปะการน าเสนออย่างสัมฤทธ์ิผล 

    •  Workshop การน าเสนอท่ีแท้จริง 

แนวทางการสร้างเอกลักษณ์ทางการน าเสนอทีเ่ป็นเสน่ห์เฉพาะตัว 

    •  เรียนรู้ทักษะด้านการวิเคราะห์เนือ้หาการน าเสนอ 

    •  เคร่ืองมือส าคัญส าหรับการน าเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ  

    •  รูปแบบ และขัน้ตอนในการน าเสนอเทคนิคในการโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม  

    •  Workshop การถอดความเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการน าเสนอท่ีดีและมีทิศทาง  

การสร้างความน่าสนใจในขณะน าเสนอ 

    •  เทคนิคการขจัดความประหม่า ความกลัว สร้างความเช่ือมัน่ในการน าเสนอ  

    •  Workshop การน าเสนอจากข้อมลูท่ีมีการวิเคราะห์และการตอบค าถามเพ่ือการ  

เทคนิคการตอบค าถามหรือข้อสงสัยในเร่ืองทีน่ าเสนออย่างถูกวิธี 

    •  การตีความประเดน็ค าถามและการพาไปสู่บทสรุปการน าเสนอ  

    •  เทคนิคเพ่ิมเติมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือสร้างแนวทางในการน าเสนอท่ีตรงใจ  

    •  สรุปการบรรยาย 
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 วิทยากร  อาจารย์ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กลุ Master of Business Administration (M.B.A) ประสบการณ์การสอนกว่า10 ปี ด้าน
การขาย, การตลาด, การบริการ และ Team Building จากแบรนด์ยกัษ์ใหญ่ต่างๆ ท่ีมีการว่าจ้างอย่างต่อเน่ือง อาทิ โตโยต้า นิส
สัน MBK ปริญสิริ ธนาคารกสิกรไทย ทีโอที ฯล วิทยากรและท่ีปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน  ผลงานการเขียนบทความวิชาการต่างๆ และหนังสือ E-book : กลยทุธ์นักขายในปัจจุบัน (Sale 2) 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกตท่ิานละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,200 224 96 3,328 

พิเศษ  สมคัร 4 จา่ยแค ่3 ท่าน  

รายละเอียดหลกัสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิก๊  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 

วิธีการช าระเงิน    เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพื่อยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลกัฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : 
hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจงัหวดั)  

 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลกิก่อนวนัสัมมนาก่อนวนังาน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีทีท่่านยกเลกิในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยงัไม่
ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

