ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี

ชื่อหลักสูตร
Improve Presentation Skill

หลักการ และเหตุผล
ในชี วิตการทางาน เป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน และถ้า
ทางานในตาแหน่ งที่มีผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ก็ยงิ่ ต้องให้ความเอาใจใส่ ในการพัฒนาบุคลากร การให้คาแนะนา
การถ่ ายทอดข้อมู ล การน าเสนองาน ทัก ษะการน าเสนออย่างมื อาชี พ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพเป็ นทัก ษะที่ ส าคัญ
ทักษะหนึ่ง ที่จะทาให้ท่านก้าวไปสู่ ความสาเร็ จโดยเฉพาะในยุคการแข่งขันสู งการนาเสนอผลงาน หลักการ
เจรจาต้องอาศัยการนาเสนอที่มีประสิ ทธิ ภาพและน่าเชื่อถือสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผฟู ้ ั งหรื อลูกค้า หลายๆคน
เผชิ ญกับปั ญหาความไม่มนั่ ใจในการนาเสนอหรื อขาดเทคนิ คในการนาเสนอที่มีประสิ ทธิภาพ จึงไม่ประสบ
ความสาเร็ จในการเจรจา เพื่อสร้างความมัน่ ใจในการนาเสนอ องค์กรจึงได้จดั หลักสู ตรอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการ

Improve Presentation Skill เพื่ อ ช่ ว ยให้ บุ ค ลากรเกิ ด ความมั่น ใจ และได้ มี ท ัก ษะในการน าเสนอ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสบความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์
1.
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีทศั นคติและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนาเสนอ
งานที่มีคุณภาพให้กบั หน่วยงาน
2.
เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้ถูกต้องตามขั้นตอนของการนาเสนองานอย่าง
มีคุณภาพ
3.
เพื่อให้สามารถเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิเทคนิคต่าง ๆ การเตรี ยมข้อมูลความรู ้
วิเคราะห์ผฟู ้ ัง จัดทาโครงสร้างเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ ออกแบบกิจกรรมประกอบการการนาเสนอ
4.
เพื่อให้สามารถเป็ นนักนาเสนอที่มีคุณภาพให้กบั หน่วยงานของตนเอง

ระยะเวลาการอบรม (2 วัน) In-House
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เนื้อหาหลักสู ตร
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แนวคิดและความสาคัญในเรื่ องของการนาเสนอในยุคปัจจุบนั
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค์ในการนาเสนอและการวิเคราะห์ตนเอง
การเตรี ยมการ และการศึกษาข้อมูลก่อนการนาเสนอ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการสอนงานและการนาเสนองาน
การลดความประหม่าในสถานการณ์ต่างๆ
การฝึ กเสี ยงการใช้เสี ยงและการควบคุมเสี ยงเพื่อการนาเสนอ
ความสาคัญของการนาเสนองาน ต่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ทักษะด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด
การพัฒนาบุคลิกภาพสาคัญเพื่อการนาเสนอ
กลยุทธ์การฝึ กพูดสู่ ความสาเร็ จ ( น้ าเสี ยง/ภาษา/ลีลาท่าทาง)
ทักษะด้านกลยุทธ์การถ่ายทอดและการสร้างบรรยากาศ
แนวทางการเลือกจุดเด่น และการพัฒนาเอกลักษณ์การนาเสนองานเฉพาะตัว
แนวทางการพิจารณาและเลือกใช้สื่อในการนาเสนองาน
ทักษะด้านการวิเคราะห์เนื้ อหาและกลุ่มผูฟ้ ัง
ทักษะด้านการออกแบบหลักสู ตรและเตรี ยมการนาเสนองาน
ความสาคัญของการออกแบบหลักสู ตรเนื้ อหา
การเตรี ยมสื่ อในการนาเสนอ
ทักษะด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการรับมือกับปั ญหาและสถานการณ์
เทคนิคการแก้ไขปั ญหาการนาเสนอที่ดี
ทาอย่างไรจึงจะสามารถพูดจูงใจในการนาเสนอได้ดี ?
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมประกอบการนาเสนอของมืออาชีพ
การบริ หารจัดการกับข้อคาถามที่เกิดขึ้นจากกลุ่มผูฟ้ ัง
กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิจริ ง การนาเสนอการบริ หารคาถามและปัญหาการนาเสนอ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
• ผูเ้ ข้าอบรมเข้าใจถึงความสาคัญ เทคนิค การวางแผน และเป้าหมายของการ
นาเสนองาน
• ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีทศั นคติและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนาเสนองานที่มี
คุณภาพให้กบั หน่วยงาน
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• ผูเ้ ข้าอบรมสามารถพัฒนาตนเองได้ถูกต้องตามขั้นตอนของการนาเสนองาน
• สร้างบรรยากาสแห่งการเรี ยนรู ้ มีความสนุกเป็ นกันเอง กล้าแสดงออก
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และทัศนคติเชิงบวกของผูเ้ ข้าอบรม

หมายเหตุ
•
ช่วงเวลาพักเบรค เช้า 10:30 – 10:45 ภาคบ่ายพักเบรค 14:30 – 14:45 น.
•
การอบรมประกอบด้วยการการเรี ยนรู ้ การมีส่วนร่ วม บรรยายทฤษฏีเนื้อหา 40%
Workshop และกรณี ศึกษา 30 % ตัวอย่างประกอบการบรรยาย 30% การอภิปรายซักถาม
“ เน้นผูเ้ ข้าอบรมมีส่วนร่ วม สอบถามแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้ตลอดเวลา”
วิธีการฝึ กอบรม
•
บรรยาย การฝึ กปฎิบตั ิ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
•
จานวนวันอบรม 2 วัน

