การนําเสนองานระด ับมือโปร
วิทยากร: อาจารย์ ไพร ัช วน ัสบดีไพศาล

ปริญญาโทการตลาด ม.รามคําแหง, ปริญญาตรี โทรคมนาคม ม.เทคโนโลยีมหานคร
เป็ นอาจารย์พเิ ศษให ้กับภาครัฐ อาทิ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลัง, ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพฯ,
TOT, CAT Telecom และเป็ นทีป
T รึกษาให ้กับทังU ภาครัฐและเอกชนด ้านบุคคล งานขายการตลาด บริการ
อาทิ บจก. เมืองไทยเมเนจเม ้นท์, บจก. สมมาตร คอร์เปอเรท แอนส์ เซอร์วส
ิ , บจก. นํUานมไทย,
บจก. เอ็นเค ปริน
U ติงU เทคโนโลยี, บจก. ปั งU ง่วนหลี มีความชํานาญมากด ้วยประสบการณ์ตรง

20 กุมภาพ ันธ์ 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจT ัดสัมมนาอาจเปลียT นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการ/แนวความคิด
ิ ธิภาพของการนํ าเสนองาน ต ้องคํ านึงถึงผู ้ฟั งเป็ นหลักว่าจะเข ้าใจเรือ
ประสท
T งทีน
T ํ าเสนอหรือไม่ ประเด็ นสําคัญทีT
ืT ต่างๆทีใT ชประกอบการ
้
ต ้องการนํ าเสนอการบรรลุวัตถุประสงค์ของการนํ าเสนอโครงสร ้างการนํ าเสนออย่างมีขน
ั U ตอน สอ
้ กษะและการฝึ กฝน เพืTอให ้ผลลั พธ์ของการนํ าเสนองานบรรลุ
นํ าเสนอ การถ่ายทอดการนํ าเสนอไปสู่ผู ้ฟั งทีต
T ้องใชทั
ตามทีไT ด ้ตังU เป้ าหมายไว ้ ความสําเร็จต่อการนํ าเสนอของผู ้เข ้ารับการอบรมนัน
U เกิดมาจากเรือ
T งของการนํ าเสนองานอย่าง
เป็ นขัน
U ตอนและมีหลัก การทีถ
T ูกต ้อง ทังU ในเรืTอ งของขัน
U ตอนการนํ าเสนอ การพูด การยืน การเดิน การนัT ง ทัศ นคติทด
ีT ี
ืT ต่างๆทีใT ชประกอบการนํ
้
การถามและตอบคําถามอย่างน่าฟั งน่าตอบสอ
าเสนอเหล่านีUชว่ ยสร ้างโอกาสอันดีหลายประการ
ให ้กับตัวผู ้เข ้ารับการอบรม องค์กร ธุรกิจ และสง่ ผลต่อความสําเร็จให ้กับการนํ าเสนองานนัน
U ๆ
หลั ก สูตรการนํ าเสนองานระดั บมือ โปรถูก ออกแบบให ้ผู ้เข ้ารั บการอบรมได ้เรียนรู ้เทคนิค และฝึ ก ฝนทั กษะรอบ
้
ิ ธิผลสูงสุด โดยหลักสูตรได ้มุ่งเน ้นไปทีก
ด ้านเพือ
T ใชในการนํ
าเสนอให ้เกิดประสท
T ารนํ าเสนอจากสองสว่ นทีส
T ําคัญ สว่ น
แรกคือด ้านของผู ้ทีน
T ํ าเสนอ สว่ นทีส
T องคือสว่ นของการสร ้างและนํ าเสนอด ้วยสไลด์ ผลลัพธ์ของการนํ าเสนอทีเT กิดขึน
U จะ
สร ้างโอกาสอันดีในเชงิ ขององค์กรและเชงิ ของธุรกิจสว่ นด ้านของตัวผู ้เข ้ารับการอบรมเองจะชว่ ยสร ้างทักษะและเพิม
T พูน
ิ ธิภาพสูงสุด
เทคนิคสําคัญต่อการนํ าเสนองานให ้เกิดประสท
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้รู ้เทคนิคต่างๆของการนํ าเสนองานในแบบของมือโปร
ืT มัTนมัTนใจ และน่าเชอ
ืT ถือในการนํ าเสนองานให ้กับองค์กร
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เกิดความเชอ
3. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้พัฒนาการนํ าเสนองานในด ้านของผู ้นํ าเสนอและตัวงานทีน
T ํ าเสนอ
้ในการนํ
4. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้นํ าความรู ้ทีไT ด ้ไปปรับประยุกต์ใช
าเสนองานได ้ทุกรูปแบบ
; หาหล ักสูตร
เนือ
1. เหตุใดการนํ าเสนอทีเT พียบพร ้อม จึงไม่ประสบผลสาํ เร็จ
2. ทําอย่างไร ถึงจะเป็ นสว่ นหนึงT กับผู ้ฟั งได ้
3. การครอบครองใจผู ้ฟั งในเบือ
U งต ้น
• ถ ้าคุณเป็ นคนทีผ
T ู ้ฟั งรู ้จักอยู่แล ้ว
•

ถ้าคุณเป็ นคนทีผฟู ้ ังไม่เคยรู ้จกั มาก่อน

•
•

ถ ้าคุณเป็ นผู ้บังคับบัญชา
ถ ้าคุณเป็ นผู ้ใต ้บังคับบัญชา

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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4.
5.
6.
7.
8.

ทักษะการนํ าเสนอ
เตรียมพร ้อมการนํ าเสนอ
การวิเคราะห์ผู ้ฟั ง
ขัน
U ตอนการพัฒนาบุคลิกภาพต่อการนํ าเสนอ
การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
ี น ้า แววตาท่าทางประกอบ
• กริยาท่าทางท่วงท่าต่างๆการยืน การเดิน การนัTง สห
ืT สารทีเT หมาะสมกับผู ้ฟั ง
• วิธก
ี ารสอ
• การแต่งกายและเครือ
T งประดับ
• การดูแลร่างกาย การดูแลผิวพรรณ การแต่งทรงผม การแต่งหน ้า
ี ง
• การดูแลนํU าเสย
9. การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
• การมีทศ
ั นคติทด
ีT ี มองโลกในด ้านบวก
ืT สารอย่างสร ้างสรรค์
• การสอ
ึ ภายใน เพือ
• การปรับอารมณ์และความรู ้สก
T สร ้างพลังต่อการนํ าเสนอ
• การปรับกรอบความคิดให ้สอดคล ้องต่อการนํ าเสนอ
10. Workshop แบ่งกลุม
่ ฝึ กปฏิบต
ั ิ
11. ให ้โจทย์ฝึกทักษะเตรียมความพร ้อมการนํ าเสนอ บุคลิกภาพ ความกล ้าในการแสดงออก
12. ผู ้เข ้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสําเร็จของแต่ละกลุม
่ ทีน
T ํ าเสนอ
U
13. วิทยากรชีจด
ุ ทีค
T วรปรับปรุง
็ บนีU
14. วิทยากรให ้ผลลัพธ์ทไีT ด ้ของเวิรก
์ ชอ
15. รูปแบบการนํ าเสนอเชงิ องค์กร
16. รูปแบบการนํ าเสนอเชงิ ธุรกิจ
17. รูปแบบการนํ าเสนอในเวลาทีจ
T ํากัด
18. หลักการสร ้างและนํ าเสนอด ้วยสไลด์พาวเวอร์พอยต์อย่างน่าสนใจ
19. วิเคราะห์สไลด์พาวเวอร์พอยต์กอ
่ นการนํ าเสนอ
ึ ษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
20. กรณีศก
21. Workshop แบ่งกลุม
่ ฝึ กปฏิบต
ั ิ
• ให ้โจทย์ฝึกทักษะการนํ าเสนอพร ้อมฟลิปชาร์ทประกอบ
• ผู ้เข ้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสําเร็จของแต่ละกลุม
่ ทีน
T ํ าเสนอ
• กลุ่มทีม
T แ
ี นวทางการนํ าเสนอดีทส
ีT ด
ุ จะได ้รับของรางวัลจากทางวิทยากร
็ บนีU
• วิทยากรให ้ผลลัพธ์ทไีT ด ้ของเวิรก
์ ชอ
22. สรุปเนือ
U หาแลกเปลีย
T นการเรียนรู ้ด ้วยการวิเคราะห์จากผู ้เข ้ารับการอบรม
23. ข ้อคิดฝากให ้กับผู ้เข ้ารับการอบรม เพือ
T นํ ากลับไปฝึ กปฏิบต
ั ใิ ห ้เกิดการพัฒนาทีด
T ย
ี งิT ขึน
U

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
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อ ัตราหล ักสูตร(ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 20
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

พิเศษ! ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

VAT 7%
273.00
259.00

กุมภาพ ันธ์ 2562

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
5 กุมภาพ ันธ์ 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

ค่าส ัมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีU
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัท เบอร์ตด
T หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
T า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ทักษะเฉพาะทาง, มือโปร, นํ าเสนองาน
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็ บไซท์: www.hipotraining.co.th

