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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

เทคนคิการนําเสนองานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

วทิยากร: อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา 
ปรญิญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 

ปรญิญาตร ีรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณ์ดา้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 
ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยก์วา่ 20 ปี 

 

31 กรกฎาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
ในปัจจุบนัสิSงทีSเป็นองคป์ระกอบทีSสําคัญประการหนึSงทีSจะชว่ยใหง้านหรอืโครงการประสบความสาํเร็จได ้นัSนก็คอื การ
นําเสนองาน ทีSมปีระสทิธภิาพแบบมอือาชพี  โดยเฉพาะไม่วา่จะเป็นพนักงานในระดับใด  ทีSมคีวามจําเป็นทีSจะตอ้ง
นําไปใช ้และไมว่่าจะเป็นงานหรอืโครงการเดีSยวหรอืกลุม่ก็ตามในการนําเสนอ มสีว่นสําคัญโดยสว่นใหญ่ทีSจะทําให ้
งานหรอืโครงการตา่งๆ ไดรั้บการยอมรับ ถ่ายทอดไดอ้ยา่ง ชดัเจน มคีวามเป็นไปได ้และถงึขั WนทีSทําใหง้านหรอื
โครงการนัWน บรรลผุลสาํเร็จตรงตามเป้าหมาย โดยทัSวไปนัWนการทีSมรีูปแบบ เนืWอหา และคณุภาพของงานหรอืโครงการ
ทีSมปีระสทิธภิาพ และมคีวามน่าสนใจอยูแ่ลว้ แต่ก็ไมเ่ป็นทีSเพยีงพอในการทีSจะทําใหง้านหรอืโครงการนัWนประสบ
ความสําเร็จได ้ซึSงการทีSจะทําใหง้านหรอืโครงการมคีวามน่าสนใจขึWนมาอกีนัWนการนําเสนอก็เป็นปัจจัยสําคัญทีSจะมี
สว่นชว่ยทําใหป้ระสบความสาํเร็จไดด้ยี ิSงขึWน  ดังนัWนจงึจําเป็นทีSจะตอ้งมกีารเรยีนรู ้เขา้ใจ และฝึกฝนปฏบิัตทํิาใหผู้นํ้า
เสนอเกดิทกัษะทีSมปีระสทิธภิาพ เพืSอใหง้านหรอืโครงการนัWนประสบความสําเร็จนัSนเองไมว่่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ 
ก็ตาม 
 
วตัถปุระสงค ์
1) ความรู ้ความเขา้ใจ และทักษะการนําเสนองาน 
2) ความเป็นมอือาชพีในการเป็นผูนํ้าเสนอ 
3) ภาพลักษณ์ทีSมคีวามน่าเชืSอถอืในตัวบคุคล และกลุม่ 
4) บคุลกิภาพทีSดดูทัี Wงภายใน และภายนอกทําใหง้านหรอืโครงการนัWนประสบความสาํเร็จไดเ้ป็นอย่างด ี

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1) ทําอย่างไรใหผู้ฟั้งเกดิการเปลีSยนแปลงเพืSอใหถ้งึเป้าหมายการนําเสนอ 

***Workshop: The Presenter Problem 
2) แนวคดิพืWนฐานการนําเสนอ และปัญหาการนําเสนองาน 
3) หลักการขายความคดิเพืSอการนําเสนองาน 
4) เปิดและปิดการนําเสนออยา่งไรใหต้ืSนเตน้ น่าสนใจและน่าตดิตาม 
5) ตั Wงคําถามเตรยีมการนําเสนอ การวางโครงสรา้งและกําหนดหัวขอ้ 

การนําเสนองาน 
6) การตรวจสอบคณุภาพของเนืWอหากอ่นนําเสนองาน (4C 1A) 
7) บคุลกิภาพภายใน - การนําเสนองาน 

- การสรา้งความกลา้ ขจัดความกลัว กอ่นขึWนพูดนําเสนองาน 
8) บคุลกิภาพภายนอก – การนําเสนองาน 

- การสงัเกตผูฟั้ง และสถานการณ์ เพืSอปรับการพูดใหเ้หมาะสม 
- การพูด (จังหวะและรูปแบบการพูด,การเลอืกใชคํ้าพูดและภาษา, 
- การใชนํ้Wาเสยีง และเทคนคิการพูดจูงใจแบบมสีว่นร่วม) 
***Workshop:  เทคนคิการใชค้ําพดูใหน้า่ฟงั  
- ภาษาทา่ทางทีSเหมาะสม ทีSสะทอ้นภาพแห่งความมัSนใจ 
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    9)   เทคนคิการตอบคําถามการนําเสนองานและรับมอืกบัสถานการณ ์
           เฉพาะหนา้ 
      ***Workshop (ฝึกจรงิ) พรอ้มวทิยากรประเมนิผลรายบคุคล  

 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 31 กรกฎาคม 2562 
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 กรกฎาคม 2562 (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. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีW 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีS 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีS 014-2-63503-8 

          ชืSอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีS 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืSอบรษัิทของท่าน และชืSอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัSงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
3.  หัก ณ ทีSจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีS 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีSไดช้าํระมาแลว้   
 
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม, สมัมนา, การนําเสนอ, Presentation, นําเสนอ, ทักษะเฉพาะทาง, พดูนําเสนอ,เทคนคิการนําเสนอ 


