Product Code : 05-015-002

หลักสูตร การนาเสนออย่ างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักการและเหตุผล
การนาเสนอความรู้ ผลงาน หรื อรายงานต่างๆ ทัง้ ในสถานศึกษา องค์ กร หรื อสถาบัน
ฝึ กอบรมต่างๆ นันถื
้ อเป็ นสิ่งจาเป็ นในชีวิตปั จจุบนั นอกจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และวิธีการนาเสนอของวิทยากร หรื อผู้บรรยาย ซึง่ ถือเป็ นคุณสมบัติที่สาคัญในการที่จะสื่อให้ กบั ผู้ฟัง
ได้ รับรู้ และเข้ าใจ
บางครัง้ ผู้นาเสนอที่มีความสามารถดังกล่าว อาจทาให้ เนื ้อหาในการนาเสนอขาดรสชาติ
และน่าติดตาม เนื่องจากสื่อที่ใช้ ในการนาเสนอไม่น่าสนใจ และขาดความเป็ นมืออาชี พ ดังนัน้
รูปแบบสือ่ ที่ทนั สมัย และมีความเป็ นมืออาชีพจึงเป็ นปั จจัยสาคัญอีกส่วนหนึ่งของการนาเสนอ เพื่อ
ส่งเสริ มให้ เนื ้อหาดูนา่ สนใจและน่าติดตาม อีกทังยั
้ งช่วยเสริ มภาพลักษณ์ให้ กบั ผู้นาเสนอดูนา่ เชื่อถือ
และมีความเป็ นมืออาชีพมากยิ่งขึ ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ และความเข้ าใจในหลักการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนาหลักการนาเสนอไปประยุกต์ใช้ เพือ่ ให้ เกิดทักษะการนาเสนอ
ต่อไป
หัวข้ อฝึ กอบรม
1. ปั ญหาในการนาเสนอ
2. ความจาเป็ นในการนาเสนอ
3. การเตรี ยมตัวสาหรับการนาเสนอ
 การฝึ กปฏิบตั ิเขียนวัตถุประสงค์การนาเสนอ
 การฝึ กปฏิบตั ิเขียนแผนการนาเสนอ
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4. โครงสร้ างการนาเสนอ
 การนาเข้ าสูห่ ลักสูตร
 การสรุป
 เทคนิคการตอบคาถาม
5. บุคลิกภาพที่ดีสาหรับการนาเสนอ
6. การจัดเตรียมสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ตา่ งๆ
7. การใช้ สอื่ เพื่อช่วยในการนาเสนอ
8. ฝึ กปฏิบตั ิ พร้ อมการวิพากษ์ จากผู้เรี ยนอื่นๆและวิทยากร
วิธีการฝึ กอบรม
บรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษา และฝึ กปฏิบตั ิ
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
บุคคลที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นวิทยากร หรื อมีความต้ องการที่จะเป็ นวิทยากร หรื อบุคคลทัว่ ไปที่
สนใจ
หมายเหตุ
 ผู้เรี ยนจะต้ องเตรี ยมเรื่ องเพื่อนาเสนอคนละ 20 นาที (รวมการตอบคาถาม) พร้ อม Power
Point Files เพื่อประกอบการนาเสนอ
 เรื่ องที่จะเลือกเพื่อนาเสนอ ควรเป็ นเรื่ องที่ผ้ นู าเสนอมีความรู้ดีที่สดุ แต่เหมาะสมสาหรับ
กลุม่ ผู้ฟังด้ วย
จานวนผู้เข้ าอบรม
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หลักสูตร การนาเสนออย่ างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
กาหนดการอบรม
วันที่หนึ่ง
เวลา
9:00 – 16:00 น.

อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
กิจกรรม
 ปั ญหาในการนาเสนอ
 ความจาเป็ นในการนาเสนอ
 การเตรี ยมตัวสาหรับการนาเสนอ
a. การฝึ กปฏิบตั ิเขียนวัตถุประสงค์การนาเสนอ
b. การฝึ กปฏิบตั ิเขียนแผนการนาเสนอ
 โครงสร้ างการนาเสนอ
 การนาเข้ าสูห่ ลักสูตร
 การสรุป
 เทคนิคการตอบคาถาม
 บุคลิกภาพที่ดีสาหรับการนาเสนอ
 การจัดเตรียมสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ตา่ งๆ
 การใช้ สอื่ เพื่อช่วยในการนาเสนอ

1.
2.
3.
4.

เครื่ อง LCD Projector
กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ Flip Chart และปากกาเคมี
จัดโต๊ ะเป็ นรูปตัว U
ป้ายชื่อผู้เข้ าอบรม (ติดเสื ้อ หรื อ ตังโต๊
้ ะ)

จานวน
1 เครื่ อง
3-4 ชุด

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคา 70,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคา 87,500 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***

วันที่สอง
เวลา
กิจกรรม
9:00 – 16:00 น.  ฝึ กปฏิบตั ิรายบุคคล คนละ 20 นาที
พักทานอาหารว่างและเครื ่องดืม่ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30 –14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.
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