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การนําเสนองานระดบัมอืโปร 
 

วทิยากร: อาจารย ์ไพรชั วนสับดไีพศาล 
ปรญิญาโทการตลาด ม.รามคําแหง, ปรญิญาตร ีโทรคมนาคม ม.เทคโนโลยมีหานคร 

เป็นอาจารยพ์เิศษใหก้ับภาครัฐ อาท ิกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลงั, ศนูยฝึ์กอบรมกรงุเทพฯ, 
TOT, CAT Telecom และเป็นทีTปรกึษาใหก้ับทั Uงภาครฐัและเอกชนดา้นบคุคล งานขายการตลาด บรกิาร 

อาท ิบจก. เมอืงไทยเมเนจเมน้ท,์ บจก. สมมาตร คอรเ์ปอเรท แอนส ์เซอรว์สิ, บจก. นํUานมไทย, 
บจก. เอ็นเค ปริUนติUง เทคโนโลย,ี บจก. ปัUงงว่นหล ีมีความชํานาญมากดว้ยประสบการณ์ตรง 

 

30 พฤศจกิายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีTจัดสมัมนาอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
  
หลกัการ/แนวความคดิหลกัการ/แนวความคดิ  

 ประสิทธิภาพของการนาํเสนองาน ตอ้งคาํนึงถึงผูฟั้งเป็นหลกัว่าจะเขา้ใ จเรื$ องที$นําเสนอหรือไม่ ประเด็นสําคญัที$ต้องการ

นาํเสนอการบรรลุวตัถุประสงคข์องการนาํเสนอโ ครงสร้างการนาํเสนออย่างมีขั/นตอน สื$อต่างๆ ที$ใชป้ระกอบการนาํเสนอ การถ่ายทอด

การนาํเสนอไปสู่ผูฟั้งที$ตอ้งใชท้กัษะและการฝึกฝน เพื$อใหผ้ลลพัธข์องการนาํเสนองานบรรลุตามที$ไดต้ั/งเป้าหมายไว ้

 ความสําเร็จต่อการนาํเสนอของผูเ้ขา้รับการอบรมนั/น เกิดมาจากเรื$องของการนาํเสนองานอย่างเป็นขั/นตอนและมีหลกัการที$

ถูกตอ้ง ทั/งในเรื$องของขั/นตอนการนาํเสนอ การพูด การยืน การเดิน การนั$ง ทศันคติที$ดี การถามและตอบคาํถามอย่างน่าฟังน่าตอบสื$อ

ต่างๆ ที$ใ ช้ประกอบการนาํเสนอเหล่านี/ ช่วยสร้างโ อกาสอนัดีหลายประการใ ห้กบัตวัผูเ้ขา้รับการอบรม องคก์ร ธุรกิจ และส่งผลต่อ

ความสาํเร็จให้กบัการนาํเสนองานนั/นๆ  

 หลกัสูตรการนาํเสนองานระดบัมือโ ปรถูกออกแบบให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้รียนรู้เทคนิคและฝึกฝนทกัษะรอบดา้นเพื$อใ ชใ้ น

การนาํเสนอให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โ ดยหลกัสูตรไดมุ่้งเนน้ไปที$การนาํเสนอจากสองส่วนที$สําคญั ส่วนแรกคือดา้นของผูที้$นาํเสนอ 

ส่วนที$สองคือส่วนของการสร้างและนาํเสนอดว้ยสไลด ์ผลลพัธ์ของการนาํเสนอที$เกิดขึ/นจะสร้างโ อกาสอนัดีในเชิงขององคก์รและเชิง

ของธุรกิจส่วนดา้นของตวัผูเ้ขา้รับการอบรมเองจะช่วยสร้างทกัษะและเพิ$มพูนเทคนิคสําคญัต่อการนาํเสนองานให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

 

วตัถปุระสงค์วตัถปุระสงค ์ 

1. เพื$อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดรู้้เทคนิคต่างๆ ของการนาํเสนองานในแบบของมือโ ปร 

2. เพื$อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้กิดความเชื$อมั$นมั$นใจ และน่าเชื$อถือในการนาํเสนองานให้กบัองคก์ร 

3. เพื$อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดพ้ฒันาการนาํเสนองานในดา้นของผูน้าํเสนอและตวังานที$นาํเสนอ 

4. เพื$อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดน้าํความรู้ที$ไดไ้ปปรับประยุกตใ์ชใ้นการนาํเสนองานไดทุ้กรูปแบบ 
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เนื=อหาหลกัสตูรเนื=อหาหลกัสตูร  

1. เหตุใดการนาํเสนอที$เพียบพร้อม จึงไม่ประสบผลสาํเร็จ 

2. ทาํอย่างไร ถึงจะเป็นส่วนหนึ$งกบัผูฟั้งได ้

3. การครอบครองใจผูฟั้งในเบื/องตน้ 

• ถา้คุณเป็นคนที$ผูฟั้งรู้จกัอยู่แลว้ 

• ถา้คุณเป็นคนที$ผูฟั้งไม่เคยรู้จักมาก่อน 

• ถา้คุณเป็นผูบ้งัคบับญัชา 

• ถา้คุณเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4. ทกัษะการนาํเสนอ 

5. เตรียมพร้อมการนาํเสนอ 

6. การวิเคราะห์ผูฟั้ง 

7. ขั/นตอนการพฒันาบุคลิกภาพต่อการนาํเสนอ 

8. การพฒันาบุคลิกภาพภายนอก 

• กริยาท่าทางทว่งทา่ต่างๆ การยืน การเดิน การนั$ง สีหนา้ แววตาท่าทางประกอบ 

• วิธีการสื$อสารที$เหมาะสมกบัผูฟั้ง 

• การแต่งกายและเครื$องประดบั 

• การดูแลร่างกาย การดูแลผิวพรรณ การแต่งทรงผม การแต่งหนา้ 

• การดูแลนํ/าเสียง 

9. การพฒันาบุคลิกภาพภายใน 

• การมีทศันคติที$ดี มองโ ลกในดา้นบวก 

• การสื$อสารอย่างสร้างสรรค ์

• การปรับอารมณ์และความรู้สึกภายใน เพื$อสร้างพลงัต่อการนาํเสนอ 

• การปรับกรอบความคิดใหส้อดคลอ้งต่อการนาํเสนอ 

10. Workshop แบ่งกลุม่ฝึกปฏิบติั 

11. ใหโ้ จทยฝึ์กทกัษะเตรียมความพร้อมการนาํเสนอ บุคลิกภาพ ความกลา้ในการแสดงออก 

12. ผูเ้ขา้รับการอบรมและวิทยากร ร่วมกนัวเิคราะห์ความสาํเร็จของแต่ละกลุ่มที$นาํเสนอ 

13. วิทยากรชี/ จุดที$ควรปรับปรุง 

14. วิทยากรให้ผลลพัธ์ที$ไดข้องเวิร์กช็อบนี/  
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15. รูปแบบการนาํเสนอเชิงองคก์ร 

16. รูปแบบการนาํเสนอเชิงธุรกจิ 

17. รูปแบบการนาํเสนอในเวลาที$จาํกดั 

18. หลกัการสร้างและนาํเสนอดว้ยสไลด์พาวเวอร์พอยต์อย่างน่าสนใ จ 

19. วิเคราะห์สไลด์พาวเวอร์พอยตก์่อนการนาํเสนอ 

20. กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 

21. Workshop แบ่งกลุม่ฝึกปฏิบติั 

• ใหโ้ จทยฝึ์กทกัษะการนาํเสนอพร้อมฟลิปชาร์ทประกอบ 

• ผูเ้ขา้รับการอบรมและวิทยากร ร่วมกนัวิเคราะห์ความสาํเร็จของแต่ละกลุ่มที$นาํเสนอ 

• กลุม่ที$มีแนวทางการนาํเสนอดีที$สุด จะไดรั้บของรางวลัจากทางวิทยากร 

• วิทยากรให้ผลลพัธ์ที$ไดข้องเวิร์กช็อบนี/  

22. สรุปเนื/อหาแลกเปลี$ยนการเรียนรู้ดว้ยการวิเคราะห์จากผูเ้ขา้รับการอบรม 

23. ขอ้คิดฝากใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรม เพื$อนาํกลบัไปฝึกปฏิบติัใหเ้กดิการพฒันาที$ดียิ$งขึ/น 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 
 
อตัราหลกัสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 30 พฤศจกิายน 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 15 พฤศจกิายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีU 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืTอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจ่าย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
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รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
อบรม, สมัมนา, ทักษะเฉพาะทาง, มอืโปร, นําเสนองาน 


