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10 Minute Presentation for TECH and GEEK 
สือ่สารใหเ้ขา้ใจใน 10 นาท ีทกัษะส าหรบั TECH และ GEEK 

 

ระยะเวลาอบรม 1 วัน   
 

 

 

 

 

หลกัการและเหตผุล  
 

ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลีย่นไปแค่ไหน เทคโนโลยใีหม่ๆ จะเขา้มามอีทิธพิลมากขึน้เพยีงใด เราไม่อาจปฏเิสธ

ไดเ้ลยว่า “การสือ่สาร” ยังคงเป็นสิง่ส าคัญทีสุ่ดในชวีติประจ าวันของเราอยู่ด ีถงึแมว้่าเราจะมคีวามคดิ ไอเดยี ดี

แค่ไหนก็ตาม แต่หากไม่รูจั้กการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพ ก็คงไม่สามารถท าใหผู้อ้ืน่รับรู ้เขา้ใจและยอมรับในสิง่ที่

เราตอ้งการจะสือ่ได ้อาจส่งผลถงึขัน้ท าใหผู้ร้ับสารเขา้ใจผดิจนเกดิความขัดแยง้ซึง่กันและกัน กลายเป็นปัญหา

เรือ้รังทีเ่กดิขึน้ตามมาในอนาคต 

“10-Minute Presentation for TECH and GEEK” เป็นหลักสูตรอบรมที่ถูกออกแบบขึน้มา เพื่อ

พัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรในองค์กรใหม้ีความพรอ้มรับมือกับการสื่อสารทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ 

“พนกังานฝ่าย IT” ทีเ่ป็นกลุ่มบุคคลซึง่คนท่ัวไปมักจะตัง้ค าถามว่า “ท าไมคน IT คุยไมรู่เ้ร ือ่ง?” สาเหตุส่วน

ใหญ่อาจเกดิจากการใชศั้พทแ์ละขอ้มูลดา้นเทคนคิจนเคยชนิ (Too Much Data), ไม่มทัีกษะการเล่าเรือ่งทีด่ ี(No 

Storytelling) หรือแมก้ระท่ังการประชุมหรือคุยงานกับลูกคา้ ที่ไม่สามารถใชทั้กษะการน าเสนอเพื่อส่งสารให ้

ผูเ้ขา้ร่วมเกดิความเขา้ใจไดด้เีท่าที่ควรก็ตาม (No Human Language & Poor Presentation) โดยเรียนรูเ้ทคนคิ

และแกไ้ขปัญหานี้ไปพรอ้มๆ กัน ผา่นการใช ้"กระดาษ A4 เพยีงแผน่เดยีว” เพือ่สรุปประเด็นตา่งๆ ไดค้รอบคลุม 

เรยีบเรยีงใจความส าคัญอยา่งเป็นระบบ รวดเร็วและชดัเจน น าไปสูก่ารถา่ยทอดความคดิและสือ่สารเพือ่ความเขา้ใจ

ทีต่รงกันดว้ยระยะเวลาเพยีง 10 นาทเีทา่นัน้ 

 

วตัถปุระสงค ์
 

▪ เขา้ใจวธิกีารและเครือ่งมอืในการรับประโยคส าคัญต่างๆ เพือ่ใชใ้นการสือ่สารไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

▪ สามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการสือ่สารไดจ้รงิ โดยเรยีนรูผ้า่นกรณีศกึษาตา่งๆ  

▪ ไดร้ับเทคนคิทีเ่ป็นประโยชน์ ซึง่จะชว่ยใหคุ้ณสามารถสรุปความคดิไดอ้ย่างเป็นเหตุผล ถ่ายทอดใหผู้อ้ืน่

เขา้ใจไดง้่าย พรอ้มๆ กับการกระตุน้ใหส้มองเกดิกระบวนการคดิอยา่งมเีหตุผลและมปีระสทิธภิาพ  

▪ สามารถสือ่สารเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในทศิทางเดยีวกันไดอ้ย่าง ถูกตอ้ง ชัดเจน ตรงประเด็น สัน้กระชับ 

ไดใ้จความภายในระยะเวลา 10 นาท ี 

▪ ไดร้ับไอเดยีใหม่ๆ  ทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิใหก้ารสือ่สารของคณุน่าฟังและมพีลังมากขึน้ 

▪ สรา้งความสมัพันธอั์นดใีนการท างาน รวมถงึสรา้งความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งตรงกันในการปฏบัิตงิานอย่างท่ัวถงึ

ทัง้องคก์ร 
 

 

ก าหนดการอบรมหลกัสูตร  
 

 

ระยะเวลา รายละเอยีด วตัถปุระสงค ์

9:00-9:40 น. Introduction 

"WHY TECH&GEEK COMMUNICATE" 

 

แนะน าหลักสูตร รับความคาดหวังของผู ้

เขา้อบรม โดยมุ่งเนน้ใหเ้ขา้ใจถึงวิธีคิด

และมทัีศนตทิีด่ตีอ่การสือ่สาร  

9:40-10:15 น. "WHAT and HOW TECH&GEEK 

COMMUNICATE" 

  

เขา้ใจองค์ประกอบของภาพใหญ่ในการ

สือ่สาร ไดแ้ก ่ 

1) เรยีบเรยีง 

2) สรุปความคดิ 

3) ถา่ยถอด 

10:15-10:30 น. Morning Break 

10:30-12:00 น. Arrangement คัดเลอืกขอ้มลูทีด่ ีและมปีระโยชนแ์ก่ผูฟั้ง 

เพือ่น ามาเรยีบเรยีงใหง้่ายแกก่ารสรุป 

12:00-13:00 น. Lunch 
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13:00-14:45 น. Conclusion เรียนรูก้ารสรุปขอ้มูลใหง้่าย และเลอืกสิง่

ส าคัญเพือ่การสือ่สารทีท่รงพลัง  

14:45-15:00 น. Afternoon Break 

15:00-16:30 น. Presentation ทดลองน าเสนอสิง่ที่ไดส้รุปมา เพือ่น าไป

ปรับใชส้ าหรับการน าเสนอใหกั้บผูบ้รหิาร 

พรอ้มรับค าแนะน าจากวทิยากร  

16:30-17:00 น. Wrap up, Give rewards สรุปผลการเรยีนรูแ้ละแจกของรางวัล  
 

 

รปูแบบการอบรม  
 

▪ บรรยายผา่นการใชแ้ละสรา้ง รูปแบบการสือ่สารทีเ่ขา้ใจง่ายและน าไปใชง้านไดจ้รงิ  

▪ เรยีนรูแ้บบผูใ้หญไ่มใ่ชว้ธิกีารสอนและจดบันทกึ แตเ่นน้กจิกรรมใหไ้ดแ้ง่คดิและการท างานร่วมกัน 

▪ ฝึกปฏบัิตจิรงิผ่านการฟัง การสรุปใจความ การน าเสนอ และการสะทอ้นกลับ เพื่อพัฒนาแนวทางการ

สือ่สารขอ้มลูทางเทคนคิใหกั้บผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเขา้ใจไดง้่าย 

 

ผูท้ ีเ่หมาะจะเขา้รบัการอบรม  
 

▪ พนักงานฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร (IT)  

▪ หัวหนา้งาน/พนักงานท่ัวไปทีต่อ้งท ารายงานสรุปผลการปฏบัิตงิานตา่งๆ  

▪ ผูท้ีส่นใจพัฒนาทักษะ ‘การสือ่สารและการสรุปความ’ ใหด้ยีิง่ขึน้ 


