ี
เทคนิคการนําเสนอมืออาชพ
Effective Presentation Skills
วิทยากร: ดร.พิพ ัฒน์พล เพ็ ชรเทีย
 ง

ปริญญาเอก การศึกษาเพือ
G พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพือ
G พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
ประสบการณ์ทํางาน ทีป
G รึกษาอาวุโสด ้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี8 ฟรี จําก ัด (พ ัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
- ผู ้จัดการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึ กอบรม
 ั แนล กรุป
และการพ ัฒนาบุคลากร กลุม
่ บริษท
ั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชน
๊ จําก ัด

31 ตุลาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
G ัดอบรมอาจเปลีย
G นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
G ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เรียนรู ้และพัฒนาทักษะการมีบค
ุ ลิกภาพด ้านต่างๆ สาํ หรับการนํ าเสนอได ้อย่าง
ถูกต ้องเหมาะสม และเกิดความมัGนใจในการนํ าไปปฏิบต
ั ิ ให ้เป็ นทีย
G อมรับต่อบุคคลทีอ
G ยูห
่ น ้าอย่างมืออาชีพ
ี ต่อกลุม
2. เพือ
G ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมฝึ กทักษะวิธก
ี ารนํ าเสนอระดับผู ้บริหารอย่างมืออาชพ
่ ผู ้ฟั งต่างๆ ได ้อย่างมี
ิ ธิภาพ
ประสท
3. เพือ
G เสริมสร ้างให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมมีความมัGนใจต่อการนํ าเสนอผลงาน ข ้อมูลต่างๆ หรือโครงการ อย่างมี
ระบบและเป็ นขัน
Z ตอน
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. การเสริมสร้างและการพ ัฒนาบุคลิกภาพภายใน และภายนอก
ี
 การฝึ กปฏิบัตก
ิ ารยืน การนัGง การไหว ้อย่างมืออาชพ
 การใช ้มือสําหรับบอกทิศทาง
้
 การใชสายตากั
บบุคลทีส
G นทนา
ี งแบบต่างๆ อย่างมืออาชพ
ี
 การใชนํ้ Z าเสย
Workshop 1 การพูดหน ้าห ้องคนละ 3 นาที เพือ
G เตรียมความพร ้อมการนํ าเสนอทีถ
G ก
ู วิธี
้ ับการทํางาน
ิ ปะการพูด เพือ
2. หล ักการและศล
 การนําไปใชก
 การเตรียมเรือ
G งพูด (The Preparation)
 การจัดเรือ
G ง (The Structure of Speech)
ั ถารกับผู ้ฟั ง (Greeting the Audience)
 การกล่าวปฏิสน
้
 การฝึ ก-การซอมพู
ด (Rehearsal)
3. ลําด ับขนตอนของการเตรี
ั8
ยมต ัวในการนําเสนออย่างถูกวิธ ี
 การเตรียมตัว (Preparation)
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

การวางเนืZอหาการนํ าเสนอ (Putting Content and Structure)
 การนํ าเสนอ (Presentation in Practice)
 การสรุปจบการนํ าเสนอ (Closing the Presentation)
ั
4. การวิเคราะห์ผฟ
ู้ ง
ั ด้วยการสงเกตองค์
ประกอบต่างๆ ในการนําเสนอ
 การสงั เกตสถานทีท
G ก
ีG ําลังนํ าเสนอ
 การสงั เกตการแต่งกายผู ้เข ้าฟั ง
 การสงั เกตเครือ
G งมือ เครือ
G งใช ้ ของประดับต่างๆ
้ าทางต่างๆ ของผู ้ฟั ง
 การใชท่
ื สารและการนําเสนอข้อมูลให้เหมาะสม
5. การออกแบบการสอ
6. การประเมินวิธก
ี ารจ ัดการนําเสนอ
 การจัดการนํ าเสนอ (เกริน
G นํ า, เนือ
Z หา, สรุป)
G ในการนํ าเสนอ (เนือ
 สือ
Z หาเอกสาร, ความต่อเนือ
G งในการนํ าเสนอ)
 เน ้นจุดทีส
G ําคัญของการนํ าเสนอ
 มีความเป็ นเหตุ เป็ นผล (ตลอดการนํ าเสนอ, ให ้ข ้อแนะนํ าทีด
G )ี
ั เจน สมบูรณ์ (มีความต่อเนืGองในการลําดับเนือ
 การนํ าเสนอชด
Z หา)
 การควบคุมเวลา
Workshop 2 ฝึ กการนํ าเสนอต่อหน ้าคณะกรรมบริหารรายบุคคลคนละ 10 นาที
7. การแก้ไขและแก้ปญ
ั หาระหว่างการนําเสนอ
 หลักการพูดและการนํ าเสนอ
้
ี ง
 การใชภาษาและการใช
นํ้ Z าเสย
 การสร ้างอารมณ์ขน
ั และการกระตุ ้นผู ้ฟั ง
 การดูแลบุคลิกภาพ
 การสร ้างบรรยากาศการเริม
G ต ้นเสนอ ระหว่างการนํ าเสนอ และจบการนํ าเสนอในแต่ละครังZ
 การควบคุมตนเองและการแก ้ไขปั ญหาเฉพาะหน ้า
 จิตวิทยาการโน ้มน ้าวและให ้กําลังใจผู ้ฟั ง
ั
สรุปประเด็น/คําถามแลกเปลีย
 นประสบการณ์/ปิ ดการสมมนา


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

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน 15
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
315.00
301.00

31 ตุลาคม 2562

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
ตุลาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซส
VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,601.00

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีZ
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีG 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีG 014-2-63503-8
G บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงG แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีG จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีG 0-2615-4479
ืG บริษัท เบอร์ตด
G หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังG จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงG แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีG จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
G 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
ื เงินทีไG ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงG แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีG 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

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

