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เทคนคิการนําเสนอมอือาชพี 
(Effective Presentation Skills) 

 
วทิยากร: ดร.พพิฒันพ์ล เพ็ชรเที�ยง 
ปรญิญาเอก การศกึษาเพืPอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 
ปรญิญาโท การศกึษาเพืPอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ประสบการณ์ทํางาน ทีPปรกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 
บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตีX ฟร ีจํากดั (พัฒนาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) 

- ผูจ้ัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 
และการพัฒนาบคุลากร กลุม่บรษัิท คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นชัPนแนล กรุ๊ป จํากดั 

 
 

20 กนัยายน 2564 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรุงเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 
 

 **สถานทีPจัดอบรมอาจเปลีPยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

แนวทางการพัฒนา : Result-based Goals (Managerial Skills) 
การประเมนิผลและตดิตามความสามารถ 
ระดับความสามารถ  
 ระดับ 1 จัดเตรยีม จัดเรยีงขอ้มูล ลําดับความสําคัญกอ่น หลังสําหรับการนําเสนอได ้ 
 ระดับ 2 วเิคราะหป์ระเด็นการนําเสนอดว้ยความเชืPอถอื มคีวามมัPนใจ บคุลกิภาพด ี
 ระดับ 3 วธิกีารนําเสนอเป็นขั Xนตอน มทีา่ทางสง่างาม ภาษาง่าย ฟังไดช้ดัเจน ใชส้ืPอประกอบ 
ระดับ 4 มคีวามคลอ่งแคลว่ทกุขั Xนตอนในการนําเสนอ แกปั้ญหาได ้มไีหวพรบิ เชืPอมโยงขอ้มลูมเีหตุผล 
                    แนวทางการพัฒนา : Share Goals (Business Concept), Result-based Goals 
(Managerial Skills) 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืPอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูแ้ละพัฒนาทักษะการมบีคุลกิภาพดา้นต่างๆ สําหรับการนําเสนอ
ไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม และเกดิความมัPนใจในการนําไปปฏบิัต ิใหเ้ป็นทีPยอมรับตอ่บคุคลทีPอยู่
หนา้อยา่งมอือาชพี 

2. เพืPอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมฝึกทกัษะวธิกีารนําเสนอระดับผูบ้รหิารอย่างมอือาชพี ต่อกลุม่ผูฟั้งต่างๆ 
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. เพืPอเสรมิสรา้งใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามมัPนใจตอ่การนําเสนอผลงาน ขอ้มลูต่างๆ หรอื
โครงการ อย่างมรีะบบและเป็นขั Xนตอน 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

1. การเสรมิสรา้งและการพฒันาบคุลกิภาพภายใน และภายนอก 
� การฝึกปฏบิัตกิารยนื การนัPง การไหวอ้ย่างมอือาชพี 
� การใชม้อืสําหรับบอกทศิทาง 
� การใชส้ายตากบับคุลทีPสนทนา 
� การใชนํ้Xาเสยีงแบบตา่งๆ อยา่งมอือาชพี 

Workshop 1 การพูดหนา้หอ้งคนละ 3 นาท ีเพืPอเตรยีมความพรอ้มการนําเสนอทีPถกูวธิ ี
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2. หลกัการและศลิปะการพดู เพื�อการนําไปใชก้บัการทํางาน 
� การเตรยีมเรืPองพดู (The Preparation) 
� การจัดเรืPอง (The Structure of Speech) 
� การกล่าวปฏสินัถารกบัผูฟั้ง (Greeting the Audience) 
� การฝึก-การซอ้มพูด (Rehearsal) 

3. ลาํดบัข ัGนตอนของการเตรยีมตวัในการนําเสนออยา่งถกูวธิ ี
� การเตรยีมตัว (Preparation) 
� การวางเนืXอหาการนําเสนอ (Putting Content and Structure) 
� การนําเสนอ (Presentation in Practice) 
� การสรุปจบการนําเสนอ (Closing the Presentation) 

4. การวเิคราะหผ์ูฟ้งัดว้ยการสงัเกตองคป์ระกอบตา่งๆ ในการนําเสนอ 
� การสงัเกตสถานทีPทีPกําลังนําเสนอ 
� การสงัเกตการแต่งกายผูเ้ขา้ฟัง 
� การสงัเกตเครืPองมอื เครืPองใช ้ของประดับต่างๆ 
� การใชท้า่ทางต่างๆ ของผูฟั้ง 

5. การออกแบบการสื�อสารและการนําเสนอขอ้มูลใหเ้หมาะสม 
6. การประเมนิวธิกีารจดัการนําเสนอ 

� การจัดการนําเสนอ (เกริPนนํา, เนืXอหา, สรุป) 
� สืPอในการนําเสนอ (เนืXอหาเอกสาร, ความตอ่เนืPองในการนําเสนอ) 
� เนน้จุดทีPสําคัญของการนําเสนอ 
� มคีวามเป็นเหต ุเป็นผล (ตลอดการนําเสนอ, ใหข้อ้แนะนําทีPด)ี 
� การนําเสนอชดัเจน สมบรูณ์ (มคีวามตอ่เนืPองในการลําดับเนืXอหา) 
� การควบคุมเวลา  

Workshop 2 ฝึกการนําเสนอตอ่หนา้คณะกรรมบรหิารรายบคุคลคนละ 10 นาท ี
7.   การแกไ้ขและแกป้ญัหาระหวา่งการนําเสนอ 

� หลักการพดูและการนําเสนอ 
� การใชภ้าษาและการใชนํ้Xาเสยีง 
� การสรา้งอารมณ์ขนัและการกระตุน้ผูฟั้ง 
� การดแูลบคุลกิภาพ 
� การสรา้งบรรยากาศการเริPมตน้เสนอ ระหวา่งการนําเสนอ และจบการนําเสนอในแตล่ะครั Xง  
� การควบคุมตนเองและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
� จติวทิยาการโนม้นา้วและใหก้ําลังใจผูฟั้ง 
สรปุประเด็น/คําถามแลกเปลี�ยนประสบการณ์/ปิดการสมัมนา 

 
วธิกีารฝึกอบรม – สมัมนา 
เป็นการฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร (Dynamic & Workshop) เนน้การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และแลกเปลีPยน
ประสบการณร์่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึPงประกอบดว้ย 
� การบรรยาย   � กจิกรรม และเกม      
� การแสดงออก � กลุม่สัมพันธ ์  
� การแสดงความคดิ ถาม – ตอบ  
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ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                                                                           
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
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 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
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 ดงันีX 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีP 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีP 014-2-63503-8 

          ชืPอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีP 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืPอบรษัิทของท่าน และชืPอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัPงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP จํากดั 
3.  หัก ณ ทีPจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีP 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีPไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิPง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีP 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,พนักงาน,หลักสตูร,เทคนคิการนําเสนอ,Effective, Presentation ,Skills 


