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หลักสูตร เทคนิคการนําเสนองานอย่างมือโปร
(Presentation Skills)

วันที่ 9 ต ุลาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมอไร้ซ

ิ ธิผลสูงสุด เทคนิคมือโปรชว่ ยคุณได ้”
จะนําเสนองานให ้เกิดประสท
หล ักการและเหตุผล
ประสิทธิภาพของการนํ าเสนองาน ต ้องคํานึงถึงผู ้ฟั งเป็ นหลักว่าจะเข ้าใจเรือ
่ งทีน
่ ํ าเสนอหรือไม่ ประเด็นสําคัญที่
่ ต่างๆทีใ่ ช ้
ต ้องการนํ าเสนอการบรรลุวต
ั ถุประสงค์ ของการนํ าเสนอโครงสร ้างการนํ าเสนออย่างมีขน
ั ้ ตอน สือ
่ ู ้ฟั งทีต
ประกอบการนํ าเสนอ การถ่ายทอดการนํ าเสนอไปสูผ
่ ้องใช ้ทักษะและการฝึ กฝน เพือ
่ ให ้ผลลัพธ์ของการนํ าเสนอ
งานบรรลุตามทีไ่ ด ้ตัง้ เป้ าหมายไว ้
ความสําเร็จต่อการนํ าเสนอของผู ้เข ้ารับการอบรมนัน
้ เกิดมาจากเรือ
่ งของการนํ าเสนองานอย่างเป็ นขัน
้ ตอนและมี
หลักการทีถ
่ ก
ู ต ้อง ทัง้ ในเรือ
่ งของขัน
้ ตอนการนํ าเสนอ การพูด การยืน การเดิน การนั่ง ทัศนคติทด
ี่ ี การถามและตอบ
่ ต่างๆทีใ่ ช ้ประกอบการนํ าเสนอเหล่านีช
คําถามอย่างน่าฟั งน่าตอบสือ
้ ว่ ยสร ้างโอกาสอันดี หลายประการให ้กับตัวผู ้เข ้า
รับการอบรม องค์กร ธุรกิจ และส่งผลต่อความสําเร็จให ้กับการนํ าเสนองานนัน
้ ๆ
หลักสูตรการนํ าเสนองานระดับมือโปรถูกออกแบบให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เรียนรู ้เทคนิคและฝึ กฝนทักษะรอบด ้าน
เพือ
่ ใช ้ในการนํ าเสนอให ้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยหลักสูตรได ้มุง่ เน ้นไปทีก
่ ารนํ าเสนอจากสองส่วนทีส
่ ําคัญ ส่วนแรก
คือด ้านของผู ้ทีน
่ ํ าเสนอ ส่วนทีส
่ องคือส่วนของการสร ้างและนํ าเสนอด ้วยสไลด์ ผลลัพธ์ของการนํ าเสนอทีเ่ กิดขึน
้ จะ
สร ้างโอกาสอันดีในเชิงขององค์กรและเชิงของธุรกิจ ส่วนด ้านของตัวผู ้เข ้ารับการอบรมเองจะช่วยสร ้างทักษะ และ
เพิม
่ 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

้ หาหล ักสูตร
เนือ


1.เหตุใดการนําเสนอทีเ่ พียบพร้อม จึงไม่ประสบผลสําเร็ จ
2. ทําอย่างไร ถึงจะเป็นสว่ นหนึง่ ก ับผูฟ
้ ง
ั ได้
้ งต้น
3. การครอบครองใจผูฟ
้ ง
ั ในเบือ
ถ ้าคุณเป็ นคนทีผ
่ ู ้ฟั งรู ้จักอยูแ
่ ล ้ว
ถ ้าคุณเป็ นคนทีผ
่ ู ้ฟั งไม่เคยรู ้จักมาก่อน
ถ ้าคุณเป็ นผู ้บังคับบัญชา
ถ ้าคุณเป็ นผู ้ใต ้บังคับบัญชา
4. ท ักษะการนําเสนอ
5. เตรียมพร้อมการนําเสนอ
6.การวิเคราะห์ผฟ
ู้ ง
ั
7. ขนตอนการพ
ั้
ัฒนาบุคลิกภาพต่อการนําเสนอ
8. การพ ัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
กริยาท่าทางท่วงท่าต่างๆการยืน การเดิน การนั่ง สีหน ้า แววตาท่าทางประกอบ
่ สารทีเ่ หมาะสมกับผู ้ฟั ง
วิธก
ี ารสือ
การแต่งกายและเครือ
่ งประดับ
การดูแลร่างกาย การดูแลผิวพรรณ การแต่งทรงผม การแต่งหน ้า
การดูแลนํ้ าเสียง
การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
การมีทัศนคติทด
ี่ ี มองโลกในด ้านบวก
่ สารอย่างสร ้างสรรค์
การสือ
การปรับอารมณ์และความรู ้สึกภายใน เพือ
่ สร ้างพลังต่อการนํ าเสนอ
การปรับกรอบความคิดให ้สอดคล ้องต่อการนํ าเสนอ
9. Workshop แบ่งกลุม
่ ฝึ กปฏิบ ัติ
ให ้โจทย์ฝึกทักษะเตรียมความพร ้อมการนํ าเสนอ บุคลิกภาพ ความกล ้าในการแสดงออก
ผู ้เข ้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสําเร็จของแต่ละกลุม
่ ทีน
่ ํ าเสนอ
้ ด
วิทยากรชีจ
ุ ทีค
่ วรปรับปรุง
วิทยากรให ้ผลลัพธ์ทไี่ ด ้ของเวิรก
์ ช็อบนี้
รูปแบบการนําเสนอเชงิ องค์กร
รูปแบบการนําเสนอเชงิ ธุรกิจ
รูปแบบการนําเสนอในเวลาทีจ
่ ําก ัด
หล ักการสร้างและนําเสนอด้วยสไลด์พาวเวอร์พอ
้ ยต์อย่างน่าสนใจ
วิเคราะห์สไลด์พาวเวอร์พอ
้ ยต์กอ
่ นการนําเสนอ
ึ ษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
กรณีศก
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Workshop แบ่งกลุม
่ ฝึ กปฏิบ ัติ
ให ้โจทย์ฝึกทักษะการนํ าเสนอพร ้อมฟลิปชาร์ทประกอบ
ผู ้เข ้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสําเร็จของแต่ละกลุม
่ ทีน
่ ํ าเสนอ
กลุม
่ ทีม
่ แ
ี นวทางการนํ าเสนอดีทส
ี่ ด
ุ จะได ้รับของรางวัลจากทางวิทยากร
วิทยากรให ้ผลลัพธ์ทไี่ ด ้ของเวิรก
์ ช็อบนี้
้ หาแลกเปลีย
สรุปเนือ
่ นการเรียนรูด
้ ว้ ยการวิเคราะห์จากผูเ้ ข้าร ับการอบรม
้
ข้อคิดฝากให้ก ับผูเ้ ข้าร ับการอบรม เพือ
่ นํากล ับไปฝึ กปฏิบ ัติให้เกิดการพ ัฒนาทีด
่ ย
ี งิ่ ขึน
วิธก
ี าร (ทฤษฎี 30% ปฏิบ ัติ 70%)
 การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์
 เน ้นให ้มีสว่ นร่วมคิดวิเคราะห์ เพือ
่ ดึงศักยภาพของผู ้เข ้ารับการอบรมออกมา
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุม
่ สัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบท

ผูท
้ เี่ หมาะสมก ับหล ักสูตรนี้
 ผู ้จัดการ
 หัวหน ้างาน
 พนักงาน

วิทยากร

อาจารย์ ไพร ัช วน ัสบดีไพศาล

สไตล์การสอนของวิทยากร
 Psychology for motivated thinking (การใช ้จิตวิทยาเพือ
่ กระตุ ้นความคิด)
 Training interactive for leverage the real performance (การฝึ กอบรมเชิงโต ้ตอบสํ าหรับการใช ้
ประโยชน์จากการปฏิบต
ั จ
ิ ริง)
 Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต ้ตอบ)
คือการนํ าจิต วิทยามาใช ้ร่วมในการฝึ กอบรม และกระตุ ้นความคิดของผู ้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต ้ตอบแบบ
Interactive

 อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

ราคาท่านละ

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird

3,500

245

(105)

3,640

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 และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
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ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)

ี ภาษี 0103553030100
กรณีหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจําตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
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

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

หล ักสูตร "การนํ าเสนองานอย่างมือโปร”

ส่ งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี____________________________________
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: ____________________________________________________________________________

หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสั มมนากรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ า 7 วันก่อนวันสั มมนา มิฉะนั้นจะต้ องชําระ 50% ของราคาค่ าสั มมนา

