การนาเสนองานระดับมือโปร (2D)

Course outline
การนาเสนองานระดับมือโปร
(Presentation Professional)
(หลักสู ตร 2 วัน)
โดย

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
Sale/Service/Management Consultant

“จะนาเสนองานให้ เกิดประสิทธิผลสู งสุ ด เทคนิคมือโปรช่ วยคุณได้”
หลักการ/แนวความคิด


ประสิ ทธิภาพของการนาเสนองาน ต้องคานึงถึงผูฟ้ ัง

เป็ นหลัก ว่าจะเข้าใจเรื่ องที่นาเสนอหรื อไม่

ประเด็นสาคัญที่ตอ้ งการนาเสนอการบรรลุวตั ถุประสงค์ของการนาเสนอ โครงสร้างการนาเสนออย่าง
มีข้ นั ตอน สื่ อต่างๆที่ใช้ประกอบ การนาเสนอ การถ่ายทอดการนาเสนอไปสู่ ผฟู ้ ังที่ตอ้ งใช้ทกั ษะและ
การฝึ กฝน เพื่อให้ผลลัพธ์ของการนาเสนองานบรรลุตามที่ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้


ความสาเร็ จต่อ การนาเสนอ ของผูเ้ ข้ารับการอบรม นั้น เกิดมาจากเรื่ องของ การนาเสนองานอย่างเป็ น
ขั้นตอนและมีหลักการที่ถูกต้อง ทั้งในเรื่ องของ ขั้นตอนการนาเสนอ การพูด การยืน การเดิน การนัง่
ทัศนคติที่ดี การถามและตอบคาถามอย่างน่าฟังน่าตอบ สื่ อต่างๆที่ใช้ประกอบ การนาเสนอเหล่านี้ ช่วย
สร้างโอกาสอันดี หลายประการ ให้กบั ตัว ผูเ้ ข้ารับการอบรม องค์กร ธุ รกิจ และส่ งผลต่อความสาเร็ จ
ให้กบั การนาเสนองานนั้นๆ



หลักสู ตรการนาเสนองานระดับมือโปรถูกออกแบบให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู้เทคนิคและฝึ กฝน
ทักษะรอบด้านเพื่อใช้ในการนาเสนอให้เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด

โดยหลักสู ตรได้มุ่งเน้นไปที่การ

นาเสนอจากสองส่ วนที่สาคัญ ส่ วนแรกคือด้านของผูท้ ี่นาเสนอ ส่ วนที่สองคือส่ วนของการสร้างและ
นาเสนอด้วยสไลด์ ผลลัพธ์ของการนาเสนอที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาส อันดีในเชิงขององค์กรและเชิง
ของธุ รกิจ ส่ วนด้านของตัว ผูเ้ ข้ารับการอบรม เองจะช่วยสร้างทั กษะและเพิ่ม พูนเทคนิคสาคัญต่อการ
นาเสนองานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด

การนาเสนองานระดับมือโปร (2D)
“ผูฟ้ ังจะเข้าใจและเชื่อคุณ แค่เพียงการนาเสนอให้ได้อย่างมือโปร”

วัตถุประสงค์


เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รู้เทคนิคต่างๆของการนาเสนองานในแบบของมือโปร



เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เกิดความเชื่อมัน่ มัน่ ใจ และน่าเชื่อถือในการนาเสนองานให้กบั องค์กร



เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้พฒั นาการนาเสนองานในด้านของผูน้ าเสนอและตัวงานที่นาเสนอ



เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้นาความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการนาเสนองานได้ทุกรู ปแบบ

เนือ้ หาหลักสู ตร
วันทีห่ นึ่ง


เหตุใดการนาเสนอที่เพียบพร้อม จึงไม่ประสบผลสาเร็ จ



ทาอย่างไร ถึงจะเป็ นส่ วนหนึ่งกับผูฟ้ ังได้



การครอบครองใจผูฟ้ ังในเบื้องต้น
 ถ้าคุณเป็ นคนที่ผฟ
ู้ ังรู้จกั อยูแ่ ล้ว
 ถ้าคุณเป็ นคนที่ผฟ
ู ้ ังไม่เคยรู้จกั มาก่อน
 ถ้าคุณเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
 ถ้าคุณเป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา



ทักษะการนาเสนอ



เตรี ยมพร้อมการนาเสนอ



การวิเคราะห์ผฟู้ ัง



ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพต่อการนาเสนอ



การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
 กริ ยาท่าทางท่วงท่าต่างๆการยืน การเดิน การนัง่ สี หน้า แววตาท่าทางประกอบ
 วิธีการสื่ อสารที่เหมาะสมกับผูฟ้ ัง
 การแต่งกายและเครื่ องประดับ
 การดูแลร่ างกาย การดูแลผิวพรรณ การแต่งทรงผม การแต่งหน้า
 การดูแลน้ าเสี ยง



การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
 การมีทศั นคติที่ดี มองโลกในด้านบวก

การนาเสนองานระดับมือโปร (2D)
 การสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์
 การปรับอารมณ์และความรู ้สึกภายใน เพื่อสร้างพลังต่อการนาเสนอ
 การปรับกรอบความคิดให้สอดคล้องต่อการนาเสนอ
 Workshop แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ (ย่อย)

 ให้โจทย์ฝึกทักษะเตรี ยมความพร้อมการนาเสนอ บุคลิกภาพความกล้าในการแสดงออก
 ผูเ้ ข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่ วมกันวิเคราะห์ความสาเร็ จของแต่ละกลุ่มที่นาเสนอ
 วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้


รู ปแบบการนาเสนอเชิงองค์กร



รู ปแบบการนาเสนอเชิงธุ รกิจ



รู ปแบบการนาเสนอในเวลาที่จากัด



หลักการสร้างและนาเสนอด้วยสไลด์พาวเวอร์พอ้ ยต์อย่างน่าสนใจ



วิเคราะห์สไลด์พาวเวอร์พอ้ ยต์ก่อนการนาเสนอ



กรณี ศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร

 Workshop แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ (ย่อย)

 ให้โจทย์ฝึกทักษะการนาเสนอพร้อมฟลิปชาร์ ทประกอบ
 ผูเ้ ข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่ วมกันวิเคราะห์ความสาเร็ จของแต่ละกลุ่มที่นาเสนอ
 วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้


สรุ ปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการวิเคราะห์จากผูเ้ ข้ารับการอบรม



ข้อคิดฝากให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม เพื่อนากลับไปฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดการพัฒนาที่ดียงิ่ ขึ้น



วิทยากรมอบหัวข้อให้แบบเดี่ยว/กลุ่ม เพื่อเตรี ยมการนาเสนอเต็มรู ปแบบสาหรับวันที่สอง
 นาเสนอผ่านสื่ อสไลด์พาวเวอร์ พอ้ ยท์

วันทีส่ อง


สร้างสัมพันธ์

 Workshop ฝึ กปฏิบตั ิเดี่ยว/กลุ่ม (เต็มรู ปแบบ) 15นาที/เดี่ยว และ 20 นาที/กลุ่ม

 เตรี ยมเรื่ องที่จะใช้นาเสนอผ่านสื่ อสไลด์พาวเวอร์ พอ้ ยท์
 วิทยากรชี้ทุกจุดที่ควรปรับปรุ ง ปรับฐานยกระดับการพัฒนาการนาเสนอให้ดียงิ่ ขึ้น
 วิธีที่ใช้สื่อสาร น้ าเสี ยงสี หน้า แววตา กิริยาท่าทาง ไหวพริ บการตอบคาถาม
 การนาเสนอของข้อมูล สไลด์ เอกสารประกอบ สื่ ออื่นๆ
 การสื่ ออารมณ์ ความคิด ความรู ้สึก ความเหมาะสม พฤติกรรมการแสดงออก

การนาเสนองานระดับมือโปร (2D)
 ผูฟ้ ังได้รับอะไร เข้าใจแค่ไหน คิดแบบไหน รู ้สึกอย่างไร ตรงตามวัตถุประสงค์

หรื อไม่
 เดี่ยว/กลุ่มที่มีแนวทางการนาเสนอดีที่สุด จะได้รับของรางวัลจากทางวิทยากร
 วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้


สรุ ปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการวิเคราะห์จากผูเ้ ข้ารับการอบรม



ข้อคิดฝากให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม เพื่อนากลับไปฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดการพัฒนาที่ดียงิ่ ขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 20% ปฏิบัติ 80%)


การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์



เน้นให้มีส่วนร่ วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผูเ้ ข้ารับการอบรมออกมา



ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้


ผูจ้ ดั การ



หัวหน้างาน



พนักงาน

