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PRESENTATION
สําหรับ
เจาหนาที่ HR
หลักการและเหตุผล
การนําเสนองานถือเปนทักษะหนึ่งที่สําคัญในการทํางานยุคปจจุบัน เพราะถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
รายงานผล การติดตามผลการปฏิบัติงานภายในองคกร และยังเปนสวนหนึ่งของการนําเสนอขอมูลสําคัญใหกับ
ผูฟงไมวาจะเปนผูบริหาร พนักงาน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ หรือดําเนินการบางอยางตามเปาหมาย
ขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่ HR ซึ่งมีการนําเสนออยูเปนประจํา หากทราบหลักการ และเทคนิค
การนําเสนอใหมีความเปนมืออาชีพ ยอมทําใหการนําเสนอประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อเสริมสรางเทคนิคการนําเสนออยางมืออาชีพ
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการเตรียมนําเสนอ แบบ OPTION, การจัดลําดับเนื้อหาแบบ OBC,
การสรางความมั่นใจแบบ 7ส, การออกแบบขอมูลใน PowerPoint ใหมีความนาสนใจ
3. เสริมสรางบุคลิกภาพและความมั่นใจในการนําเสนอ
4. สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการนําเสนอ และพัฒนาตอไดในอนาคต

วัน เวลา และสถานที่

วิทยากร

วันเสารที่ 22 กันยายน 2561

อาจารยณชดล อารีวงศ

เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
หองฝกอบรม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด

วิทยากรกระบวนการดานจิตวิทยาการบริหาร
และพัฒนาระบบงาน

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 2,500 บาท + VAT 175 รวม 2,675 บาท / บุคคลทั่วไป 2,800 บาท + VAT 196 รวม 2,996 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 15 ก.ย. 2561 ลด 200 บาท

หัวขอการฝกอบรม

09.00 – 10.30 น.

1. ความสําคัญและประโยชนของการนําเสนอ
2. เทคนิคการเตรียมนําเสนอ โดยหลัก OPTION เชน
โครงสรางการนําเสนอ การกําหนดเปาหมาย การจัดสรรเวลา การเขียนแผนการนําเสนอ ฯลฯ
แบบฟอรมการเขียนแผนการนําเสนอ
[ Workshop : การวางแผนการนําเสนอ ]
10.30 – 10.45 น.
COFFEE BREAK
10.45 – 12.00 น.
3. การจัดลําดับเนื้อหา โดยหลัก OBC
การจัดลําดับเนื้อหาตั้งแตเริ่มตนการนําเสนอจนสิ้นสุดการนําเสนอ
4. การสรางความมั่นใจ โดดเดนบนเวทีนําเสนอ โดยหลัก 7ส เชน
บุคลิกภาพ และภาษากายกับการนําเสนอ
การใชเสียง
การใชอุปกรณเสริมการนําเสนอ ฯลฯ
12.00 – 13.00 น.
LUNCH
13.00 – 14.30 น.
5. การออกแบบขอมูลใน PowerPoint ใหมีความนาสนใจ
การคัดเลือกเนื้อหา
การจัดเรียงขอมูล
การใชภาพ สี ในการนําเสนอ
การวางองคประกอบบน Slide
6. เทคนิคการลดความขัดแยงในการตอบคําถาม
14.30 – 14.45 น.
COFFEE BREAK
14.45 – 16.30 น.
ฝกการนําเสนอ พรอมใหคําแนะนํา
*** หมายเหตุ : กําหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับจํานวนผูเขาอบรม
รูปแบบการฝกอบรม
เรียนรูดวยรูปแบบผสมผสาน ประยุกตความรู ฝกทักษะ ผานกิจกรรม Workshop ที่สามารถนําไปใชไดจริง
หลักสูตรฝกอบรม “Presentation สําหรับเจาหนาที่ HR” (วันที่ 22 ก.ย. 2561)
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................
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ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................
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E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
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