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รำยละเอียดโครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร เทคนิคกำรนำเสนองำนและกำรประชุมอย่ำงมืออำชีพ

(Effective Presentation and Meeting Techniques)
การเตรียมความพร้อมด้านหนึ่งที่จ าเป็นและขาดไม่ได้ ที่ทุกองค์กร
จะต้องสร้างและเสริมให้กับพนักงาน ได้แก่ เทคนิคการน าเสนออย่างมื อ
อาชีพ เพราะไม่ว่าธุรกิจของคุณจะดาเนินกิจการประเภทใด ต้องหลีกหนีไม่
พ้นการน าเสนอ (Present) อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอภายใน
องค์กร หรือ การนาเสนอภายนอกองค์กร โดยเฉพาะการทางานของหลายๆ
องค์กรในปัจจุบันที่ปรับรูปแบบการท างานเป็น WORK FROM HOME ที่
ต้ องใช้ การประชุ ม ที ม งานและติด ต่อลู กค้ าผ่ าน VIRTUAL ดั ง นั ้ น จะท า
อย่างไรให้ทีมงานของเราสามารถเตรียมความพร้อมในการนาเสนอได้ดี มี
ความมั่นใจในขณะนาเสนอ และสามารถนาเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสามารถรักษาบรรยากาศของการนาเสนอได้น่าสนใจ
หลักสูตร EFFECTIVE PRESENTATION AND MEETING
TECHNIQUES ได้รบั การออกแบบมาเพื่อช่วยติดอาวุธสาหรับผู้บริหาร
หัวหน้างานและพนักงานที่ต้องทาหน้าที่นาเสนองานหรือประชุมทั้งแบบ
Offline และการประชุมทางไกลผ่านช่องทาง VIRTUAL ให้สามารถเตรียม
ตัวก่อนนาเสนอ สามารถสร้างความมั่นใจในการนาเสนอ สามารถรักษา
ภาพลักษณ์ที่ดีขณะนาเสนอ การควบคุมอารมณ์ขณะนาเสนอ และการ
ควบคุมคาถามและคาตอบอย่างมืออาชีพได้มืออาชีพ

สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รบั
ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การเตรียมการน าเสนอ เทคนิคการจัด
ประเด็น และเนื้อหาให้น่าสนใจ
ผู้เข้ารับการอบรมได้เตรียมตัวก่อนนาเสนอ สามารถสร้างความมั่นใจ
ในการนาเสนอ และสามารถรักษาภาพลักษณ์ที่ดขี ณะนาเสนอ
ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
ความคุ้นเคยให้กับผู้ฟังและสามารถรักษาบรรยากาศการน าเสนอ
การควบคุมอารมณ์ขณะนาเสนอ และการควบคุมคาถามและคาตอบ
อย่างมืออาชีพได้

วิทยากร
ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นารุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรนี้เหมำะสำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทีต่ ้องประชุม
หรือนาเสนองาน/โครงการ

เพื่อประสิทธิภำพในกำรฝึกอบรม
จานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน
20 คน/รุ่น
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รำยละเอียดหัวข้อกำรฝึกอบรม
ลำดับที่
1

หัวข้อ
ปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้การ
นาเสนอและการประชุมที่
ล้มเหลว

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนัก
และเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การประชุมหรือนาเสนอ
ที่มักเกิดขึ้น

เนื้อหำหลัก
▪ ความสาคัญของการนาเสนออย่าง
มีประสิทธิผล
▪

อุปสรรคที่ทาให้การนาเสนอผ่าน
Offline และ VIRTUAL ล้มเหลว

▪

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การนาเสนอและประชุม

2

การวางแผนและการออกแบบการ
นาเสนอ อย่างมืออาชีพ

3

ทักษะการสื่อสารที่จาเป็นสาหรับ
การนาเสนอและการประชุม

4

เทคนิคการจัดประชุมทีมงานอย่าง
มืออาชีพ

เพื่อเรียนรู้เทคนิคการวางแผนและการ ▪ เตรียมความพร้อมในการนาเสนอ
นาเสนออย่างมืออาชีพ
และประชุม
▪ Presentation Overview
- Data: การเตรียมข้อมูลในการ
นาเสนอ
- Design: การวางแผนและ
ออกแบบการนาเสนอ
- Deliver: การถ่ายทอดและ
การนาเสนอ
▪ การจัดเตรียมสื่อประกอบการ
นาเสนอ
เพื ่ อ เรี ย นรู ้ แ ละฝึ กปฏิ บ ั ติ ท ั กษะ
▪ องค์ประกอบสาคัญในการนาเสนอ
การสื่อสารเพื่อการนาเสนออย่างมี
▪ เทคนิคการฟังเพื่อจับประเด็น
ประสิทธิภาพผ่านการประชุม
▪ เทคนิคการใช้ภาษากายและการใช้
น้าเสียงในการนาเสนอให้น่าสนใจ
▪ เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจในการ
นาเสนอด้วย PAJES
▪ เทคนิคการรับมือกับคาถามที่อาจ
เกิดขึ้นจากผู้ฟัง
▪ เทคนิคการสรุปประเด็น
▪ ขั้นตอนการจัดประชุมอย่างมือ
เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบตั ิการบริหาร
อาชีพ
การประชุมงาน และการนาเสนอไอ
เดียร์ในการประชุมให้ได้งานและได้ใจ ▪ กุญแจสาคัญในการจัดประชุม
ทีมงาน
คน
▪ ทาความเข้าใจ Style ของคนแต่ละ
ประเภทด้วย DISC
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เทคนิคการปรับแนวทางการ
นาเสนอให้โดนใจคนแต่ละ Style
▪ ฝึกปฏิบัต:ิ การบริหารการประชุม
ทีม งาน พร้อมรับ Feedback จาก
วิทยากร
▪

*เนื้อหาของหลักสูตรออกแบบโดยมุ่งเน้นเข้าใจง่าย สามารถปฏิบัตไิ ด้จริง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม

รูปแบบกำรฝึกอบรม
บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ
การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Workshop
ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion

50%
30%
20%

ระยะเวลำฝึกอบรม
2 วัน
เวลา 09.00 – 16.00 น.

ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกหลักสูตรนี้
หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมจะสามารถ
ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการเตรียมการนาเสนอ เทคนิคการจัดประเด็นและเนื้อหา เทคนิคการสื่อสารเพื่อการ
นาเสนอ ให้น่าสนใจ
ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความมั่นใจในการนาเสนอ กล้าเสนอไอเดียร์ต่อที่ประชุม และสามารถรักษาภาพลักษณ์ขณะ
นาเสนอ ได้อย่างมืออาชีพ
ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนาเสนองานและประชุม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเทคนิคการบริหารการประชุมได้
อย่างมืออาชีพ

หมำยเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม
********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ำมคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405
Line : chosenthebest
E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com
ขอขอบคุณที่ท่ำน ได้ให้โอกำสในกำรนำเสนอ และหวังเป็นอย่ำงยิง่ ว่ำจะได้ให้บริกำรท่ำนในโอกำสนี้ และโอกำสถัดไป
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