
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

เทคนคิการน าเสนออยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUES) 

 

วทิยากร: อาจารยอ์ดุมเดช  บรูพภ์าค 
นติศิาสตรบั์ณฑติ คณะรัฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ประกาศนียบัตรชัน้สงู บัณฑติอาสาสมัครพัฒนาชนบท มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ปรญิญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร ์ROOSEVELT UNIVERSITY, CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A. 

Mini M.B.A. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
อาจารยค์ณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ 

ผูช้ว่ยอธกิารบด ีฝ่ายกจิกรรมนักศกึษา มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ 

ประกอบธรุกจิดา้นการคา้ระหว่างประเทศ และธรุกจิภัตตาคาร ณ   CALIFORNIA, U.S.A. 
 

15 กรกฎาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีจ่ัดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
 
 

หลกัการและเหตผุล:  
 ความคดิทีด่อีาจจะถกูปฏเิสธหรอืไมไ่ดร้ับอนุมัตถิา้หากขาดการน าเสนอทีด่ ีการน าเสนอทีด่หีรอืการน าเสนอ
อยา่งมอือาชพีจงึเป็นกญุแจส าคัญของความส าเร็จ  ในการด าเนนิธรุกจิ การขออนุมัตงิาน  โครงการตา่ง ๆ หรอืการ
ประชาสมัพันธต์า่ง ๆ  เทคนคิการน าเสนอเป็นเรือ่งละเอยีดออ่น  ลกึซึง้ขัน้ตอนมากมาย  เป็นทักษะหรอืพรแสวงที่
จะตอ้งไดร้ับการฝึกฝน ตามแนวทางทีถ่กูตอ้งจากผูเ้ชีย่วชาญเป็นระยะเวลาหนึง่ทีจ่ะท าใหม้ทีักษะเบือ้งตน้  เพือ่
น าไปฝึกปฏบิัตดิว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค:์   

1. เพือ่ใหส้ามารถน าเสนองานของตนเองตอ่ลกูคา้และผูบ้ังคับบัญชาไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
2. เพือ่ใหม้คีวามมั่นใจมากขึน้ในการน าเสนองานทกุครัง้  
3. เพือ่ใหม้ทีักษะเบือ้งตน้ทีจ่ะฝึกทกัษะการน าเสนอในขัน้ทีส่งูขึน้ไป 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 

1. ความหมายและความส าคัญของการน าเสนองาน 
2. การน าเสนองานทีด่มีลีักษณะอยา่งไร 
3. องคป์ระกอบทีท่ าใหก้ารน าเสนอประสบความส าเร็จ 
4. การเตรยีมการน าเสนอทีม่ปีระสทิธผิล 
5. เทคนคิการจดัความประหมา่  เพือ่สรา้งความเชือ่มั่นในการน าเสนอ 
6. การวเิคราะหผ์ูฟั้ง 
7. ขอ้แนะน า/ ขอ้ควรระวังในขณะทีน่ าเสนองาน 
8. เทคนคิการตอบค าถามผูฟั้งทีม่ปีระสทิธผิล 
9. การใชอ้ปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพือ่การน าเสนอ 
10. ฝึกปฏบิัตกิารน าเสนองานทีม่ปีระสทิธผิล 
11. สรปุ ค าถาม -  ค าตอบ 

 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
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http://www.hipotraining.co.th/


 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ช าระภายใน 15 กรกฎาคม 2563 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 

สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ช าระภายใน 31 มถินุายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์ าเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 4,300.00 301.00 129.00 4472.00 4,601.00 

สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

 วธิกีารช าระเงนิ:  

1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดังนี้ 

1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอาร ีบัญชสีะสมทรัพย ์เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจ่ีาย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  

          พรอ้มระบุชือ่บรษัิท เบอรต์ดิต่อของท่าน ชือ่หลักสตูรและวันอบรม 
2.  ช าระดว้ยเช็คสัง่จ่าย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ 

3.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 

     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 

บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากัด 
โทรศัพท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    

แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เว็บไซต:์ www.hipotraining.co.th  

อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน์: hipotraining 
Facebook : www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อบรม, สมัมนา, น าเสนอ , เทคนคิการน าเสนอ ,  PRESENTATION , บคุลกิภาพในการน าเสนอ 
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