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Professional Presentation Skills
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00-16.00 น.

โปรแกรมพัฒนาขีดความสามารถในการพรีเซนท์งานสําหรับนักธุรกิจ นักขายและคนทํางานยุคใหม่แบบครบสูตร
ทุกรูปแบบ เสริมสร ้างและแก ้ไขปรับปรุงจากฐานการพูดเดิมของคุณให ้มีทก
ั ษะการนํ าเสนอต่อหน ้าผู ้คนอย่างมัน
่ ใจ
่ ารฝึ กปฏิบต
ในในระดับ Best Practice แล ้วต่อยอดสูร่ ะดับ Professional ทีใ่ ห ้คุณยกระดับสูก
ั เิ ทคนิคของนัก
นํ าเสนองานมืออาชีพระดับ Best Practice

 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให ้เกิดการเรียนรู ้ในหลักการของ Professional Presentation
2. เพือ่ ให ้เกิดทักษะมีความมัน่ ใจในการนํ าเสนองานต่อทีส่ าธารณะชน
3. เพือ่ ให ้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดทีด่ ใี นการนํ าเสนองาน
4. เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการนํ าเสนองานให ้บรรลุผล
5. เพือ่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถประยุกต์ใช ้เทคนิคและความรู ้ต่าง ๆ เพือ่ การนํ าเสนออย่างมืออาชีพ
 เนือ้ หาการอบรม
ี ปรับปรุงแก ้ไขข ้อบกพร่อง เสริมจุดเด่นและพัฒนาทักษะ
- โปรแกรมเริม
่ ต ้นทีใ่ ห ้คุณได ้ค ้นพบข ้อดีข ้อเสย
พืน
้ ฐานให ้พร ้อมเป็ นผู ้นํ าเสนองาน(Present)ทีด
่ ี
้ งเสย
ี งให ้มีประสท
ิ ธิภาพต่อการพูดแบบพรีเซนเทชน
ั่ (Presentation)ทัง้ ระดับนํ้ าเสย
ี งและ
- ฝึ กการใชพลั
จังหวะในการพูด
้ วงท่าภาษากาย มาดในการยืน- ฝึ กทักษะการพรีเซนท์ (Present) โดยใชคํ้ าพูดผสมผสานกับการใชท่
นั่งพรีเซนท์ (Present)การสบตา ตลอดจนมือไม ้และการเคลือ
่ นไหวท่าทางเพือ
่ ปลุกเร ้าผู ้ฟั งให ้สนใจและ
ติดตาม
- ฝึ กการเตรียมตัว ลดความประหม่า และฝึ กฝนการพูดพรีเซนท์(Present)ต่อทีป
่ ระชุมเพือ
่ ให ้เกิดทักษะ
และมั่นใจมากขึน
้ ในระดับ Professional
้
ื่ Power Point
- การนํ าเสนองานแบบใชโพเดี
ย
่ ม และการใชส้ อ
ี
- โปรแกรมขัน
้ ประยุกต์ทใี่ ห ้คุณต่อยอดการเสริมสร ้างทักษะการพรีเซนท์ (Present) แบบมืออาชพ
ื่ ถือ การวิเคราะห์ลักษณะและความต ้องการของผู ้ฟั ง การเตรียมการ
ตัง้ แต่บค
ุ ลิกภาพทีส
่ ร ้างความน่าเชอ
ื่ ประกอบการพรีเซนท์ (Present)การใช ้ Pointer รวมถึงเทคนิคการใช ้
วางแผนประเด็นเนือ
้ หาและสอ
้
คําพูดและเหตุผลเพือ
่ โน ้มน ้าวผู ้ฟั งให ้คล ้อยตาม ในรูปแบบการพรีเซนท์ (Present)โดยทั่วไปทีต
่ ้องใชใน
ชวี ต
ิ จริงได ้แก่
1) การพรีเซนท์ (Present) เพือ
่ รายงานข ้อมูลแก่ทป
ี่ ระชุม (Informative Presentation) : การรายงาน
สรุปผลงานทีผ
่ า่ นมารายงานความคืบหน ้าของโครงการ รายงานผลการตรวจสอบภายใน รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี ฯลฯ

2) การพรีเซนท์ (Present) ข ้อเสนอเพือ
่ โน ้มน ้าวใจผู ้ฟั ง (Influent Presentation) : การนํ าเสนอ
ศักยภาพองค์กร จุดขาย ผลิตภัณฑ์ บริการ ข ้อเสนอโครงการ แผนงานต่อลูกค ้าหรือฝ่ ายบริหารในองค์กร
การประมูลโครงการ ฯลฯ
ั มนา
รูปแบบการสม
กิจกรรม/ การบรรยาย/ การฝึ กปฏิบัต/ิ การแสดงบทบาทสมมุต/ิ การแบ่งกลุม
่ / การให ้คําปรึกษาและคํา
ี้ นะโดยผ่านวีดโี อเทป
ชแ
1. กิจกรรมแนะนํ าตัวเป็ นรายบุคคล เพือ
่ วิเคราะห์บค
ุ ลิกลักษณะความเป็ นธรรมชาติสว่ นบุคคลเพือ
่ ค ้นหา
จุดเด่นและข ้อควรปรับปรุงแก ้ไข
2. บรรยายทฤษฎีหลักการพูด และการปรากฏกายในทีส
่ าธารณะชน สร ้างภาพลักษณ์และการสร ้างบุคลิก
ให ้โดดเด่นเป็ นทีน
่ ่าจดจํา น่าประทับใจ ในทีส
่ าธารณะชน
ี่ วชาญเพือ
3. ฝึ กปฏิบัตก
ิ ารพูดในทีช
่ ม
ุ ชน เป็ นรายบุคคล โดยการบันทึกวีดโี อเทป รับคําแนะนํ าจากผู ้เชย
่
ื้ ผ ้า ใบหน ้า ทรงผม การปรับระดับโทนเสย
ี งเพือ
ปรับปรุง แก ้ไข ตัง้ แต่ศรี ษะจรดปลายเท ้า เสอ
่ ให ้ดู
ื่ ถือ การปรับระดับอัตราความ เร็ว ชาของเส
้
ี ง นํ้ าเสย
ี งสูงตํา่ ลีลา ท่าทางการวางมาด การวางมือ
น่าเชอ
ย
้
ี
การใชสายตา มือ ใบหน ้าและศรษะ
ี ง การแสดงท่าทางประกอบการพูด การแสดง
4. ฝึ กเทคนิคการผูกเรือ
่ ง การโยงเรือ
่ ง การใชนํ้ ้ าเสย
ึ ผ่านทางสห
ี น ้าและแววตา
อารมณ์ และความรู ้สก
ี เทคนิคการนํ าเสนอ power point
5. เทคนิคการนํ าเสนองานอย่างมืออาชพ
ี โดยให ้ผู ้เข ้าอบรมวิเคราะห์กลุม
6. ฝึ กปฏิบัต ิ เทคนิคการนํ าเสนองานอย่างมืออาชพ
่ ผู ้ฟั งในห ้องเรียน
เลือกเรือ
่ งทีต
่ นถนัดและคิดว่าสามารถนํ าเสนอให ้เพือ
่ นในห ้องประทับใจและสามารถโน ้มน ้าวใจให ้เพือ
่ น
่ ารตัดสน
ิ ใจในเรือ
ในห ้องสนใจและนํ าไปสูก
่ งทีน
่ ํ าเสนอ
7. ถาม — ตอบ

 วิธีการอบรม

การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม Work Shop โดยผูร้ บั การฝึ กอบรมจะได้ฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ

จํานวนผูเ้ ข้าอบรม

20

ท่าน/รุน่ เพื่อการฝึ กปฏิบตั ริ ายบุคคล

ั มนา
อัตราค่าสม

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)

ค่าอบรม

ราคาก่อน
VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ที่
จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

6,900

483

(207)

7,176

ั
ค่าสมมนาท่
านละ

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จ่าย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
1.3

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

Line : ptstraining

ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

เทคนิคการนําเสนออย่างมือโปร

สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________TAX ID__________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 50% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้ นไป)

