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ี
หลักสูตร กลยุทธ์การนําเสนองานอย่างมืออาชพ

(Strategies of Presentations for Professional )
ิ ธิผลสูงสุด เทคนิคมือโปรชว่ ยคุณได ้”
จะนําเสนองานให ้เกิดประสท
หล ักการและเหตุผล
ประสิทธิภาพของการนํ าเสนองาน ต ้องคํานึงถึงผู ้ฟั งเป็ นหลักว่าจะเข ้าใจเรือ
่ งทีน
่ ํ าเสนอหรือไม่ ประเด็นสําคัญ
่ ต่างๆทีใ่ ช ้
ทีต
่ ้องการนํ าเสนอการบรรลุวัตถุประสงค์ ของการนํ าเสนอโครงสร ้างการนํ าเสนออย่างมีขน
ั ้ ตอน สือ
่ ู ้ฟั งทีต
ประกอบการนํ าเสนอ การถ่ายทอดการนํ าเสนอไปสูผ
่ ้องใช ้ทักษะและการฝึ กฝน เพือ
่ ให ้ผลลัพธ์ของการ
นํ าเสนองานบรรลุตามทีไ่ ด ้ตัง้ เป้ าหมายไว ้
ความสําเร็จต่อการนํ าเสนอของผู ้เข ้ารับการอบรมนัน
้ เกิดมาจากเรือ
่ งของการนํ าเสนองานอย่างเป็ นขัน
้ ตอนและ
มีหลักการทีถ
่ ก
ู ต ้อง ทัง้ ในเรือ
่ งของขัน
้ ตอนการนํ าเสนอ การพูด การยืน การเดิน การนั่ง ทัศนคติทด
ี่ ี การถามและ
่ ต่างๆทีใ่ ช ้ประกอบการนํ าเสนอเหล่านีช
ตอบคําถามอย่างน่าฟั งน่าตอบสือ
้ ว่ ยสร ้างโอกาสอันดี หลายประการให ้กับ
ตัวผู ้เข ้ารับการอบรม องค์กร ธุรกิจ และส่งผลต่อความสําเร็จให ้กับการนํ าเสนองานนัน
้ ๆ
หลักสูตรการนํ าเสนองานระดับมือโปรถูกออกแบบให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เรียนรู ้เทคนิคและฝึ กฝนทักษะรอบ
ด ้าน เพือ
่ ใช ้ในการนํ าเสนอให ้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยหลักสูตรได ้มุง่ เน ้นไปทีก
่ ารนํ าเสนอจากสองส่วนทีส
่ ําคัญ
ส่วนแรกคือด ้านของผู ้ทีน
่ ํ าเสนอ ส่วนทีส
่ องคือส่วนของการสร ้างและนํ าเสนอด ้วยสไลด์ ผลลัพธ์ของการนํ าเสนอที่
เกิดขึน
้ จะสร ้างโอกาสอันดีในเชิงขององค์กรและเชิงของธุรกิจ ส่วนด ้านของตัวผู ้เข ้ารับการอบรมเองจะช่วยสร ้าง
ทักษะ และเพิม
่ พูนเทคนิคสําคัญต่อการนํ าเสนองานให ้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ื่ คุณ แค่เพียงการนํ าเสนอให ้ได ้อย่างมือโปร”
“ผู ้ฟั งจะเข ้าใจและเชอ
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จุดประสงค์
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้รู ้เทคนิคต่างๆของการนํ าเสนองานในแบบของมือโปร
่ มัน
่ ถือในการนํ าเสนองานให ้กับองค์กร
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เกิดความเชือ
่ มัน
่ ใจ และน่าเชือ
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้พัฒนาการนํ าเสนองานในด ้านของผู ้นํ าเสนอและตัวงานทีน
่ ํ าเสนอ
เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้นํ าความรู ้ทีไ่ ด ้ไปปรับประยุกต์ใช ้ในการนํ าเสนองานได ้ทุกรูปแบบ
กําหนดการอบรม/เนือ
้ หาการอบรม

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.
1 การเสริมสร ้างและการพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก
- Workshop 1 : การพูดหน ้าห ้องคนละ 3 นาที เพือ
่ เตรียมความพร ้อมในการนํ าเสนอทีถ
่ ก
ู วิธ ี
ิ ปะการพูด เพือ
- หลักการและศล
่ การนํ าไปใชกั้ บการทํางาน
- การเตรียมเรือ
่ งพูด (The Preparation)
ั ถารกับผู ้ฟั ง-การฝึ ก การซอมพุ
้
- การจัดเรือ
่ ง –การกล่าวปฏิสน
ด
้
- Workshop 2 การฝึ ก-การซอมพู
ด
10.30-12.0 น.
2.ขนตอนของการเตรี
ั้
ยมต ัวในการนําเสนออย่างถูกวิธ ี
 การเตรียมตัว (Preparation)
 การวางเนือ
้ หาการนํ าเสนอ (Putting Content and Structure)
 การนํ าเสนอ (Presentation in Practice)
 การสรุปจบการนํ าเสนอ (Closing the Presentation)
13.00-16.00
ั
3.การวิเคราะห์ผฟ
ู้ ง
ั ด้วยการสงเกตองค์
ประกอบต่างๆ ในการนําเสนอ
ั อ
้ น ให้เข้าใจได้งา่ ย
4.การสร้างความมน
่ ั ใจในการถ่ายทอดเรือ
่ งยากๆ ซบซ
5.การประเมินวิธก
ี ารจ ัดการนําเสนอ
 ขัน้ ตอนการจัดการนํ าเสนอ
 การจัดเตรียมสือ่ ต่างๆ ในการนํ าเสนอให ้ตรงกับผู ้ฟั ง
 การเน ้นจุดทีส
่ ําคัญของการนํ าเสนอ อย่างมีความเป็ นเหตุ เป็ นผล
 การวิเคราะห์ความน่าจะเป็ นในปั จจัยต่างๆ ของการนํ าเสนอ
6. เทคนิคการแก้ไขและแก้ปญ
ั หาระหว่างการนําเสนอ
หลักการพูด การใช ้ภาษาและการใช ้นํ้ าเสียง
การสร ้างอารมณ์ขน
ั และการกระตุ ้นผู ้ฟั ง
การสร ้างบรรยากาศการเริม
่ ต ้นเสนอ ระหว่างการนํ าเสนอ และจบการนํ าเสนอในแต่ละครัง้
การควบคุมตนเองและการแก ้ไขปั ญหาเฉพาะหน ้า
จิตวิทยาการโน ้มน ้าวและให ้กําลังใจผู ้ฟั ง







วิ ทยากรนําการสัมมนา

ดร.พิ พฒ
ั น์ พล เพ็ชรเที่ยง




Managing Director : PLAN AND WORK CENTER
ทีป่ รึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute
ทีป่ รึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลกู ค้าด้วยกระบวนการ
Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center
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ผูเ้ ชีย่ วชาญการออกแบบหลักสูตร และเครือ่ งมือสําหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี
อดีตที่ทาํ งาน

ทีป่ รึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)

ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริการส่วนหน้า และผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel
Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok


ผูท
้ เี่ หมาะสมก ับหล ักสูตรนี้
 ผู ้จัดการ
 หัวหน ้างาน

จํานวนผู ้เข ้าอบรม ไม่เกิน 20 คน

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
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Tel 02-1753330, 086-6183752 ,086-8929330
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
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