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TRAINING OUTLINE  
 

เทคนิคการนําเสนอมืออาชีพ  
Effective Presentation Skills  

OBJECTIVES 

1. เพืIอให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพฒันาทกัษะการมีบคุลิกภาพด้านตา่งๆ สําหรับการนําเสนอได้อยา่ง
ถกูต้องเหมาะสม และเกิดความมัIนใจในการนําไปปฏิบตั ิให้เป็นทีIยอมรับตอ่บคุคลทีIอยูห่น้าอยา่งมืออาชีพ 

2. เพืIอให้ผู้ เข้ารับการอบรมฝึกทกัษะวิธีการนําเสนอระดบัผู้บริหารอยา่งมืออาชีพ ตอ่กลุ่มผู้ ฟังตา่งๆ ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพืIอเสริมสร้างให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความมัIนใจตอ่การนําเสนอผลงาน ข้อมลูตา่งๆ หรือโครงการ อยา่งมี
ระบบและเป็นขั _นตอน 
 

AREAS OF STUDY 
 

1. การเสริมสร้างและการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และภายนอก 
� การฝึกปฏิบตัิการยืน การนัIง การไหว้อยา่งมืออาชีพ 
� การใช้มือสําหรับบอกทิศทาง 
� การใช้สายตากบับคุลทีIสนทนา 
� การใช้นํ _าเสียงแบบตา่งๆ อย่างมืออาชีพ 

Workshop 1 การพดูหน้าห้องคนละ 3 นาที เพืIอเตรียมความพร้อมการนําเสนอทีIถกูวิธี 

2. หลักการและศิลปะการพูด เพื�อการนําไปใช้กับการทาํงาน 
� การเตรียมเรืIองพดู (The Preparation) 
� การจดัเรืIอง (The Structure of Speech) 
� การกลา่วปฏิสนัถารกบัผู้ ฟัง (Greeting the Audience) 
� การฝึก-การซ้อมพดู (Rehearsal) 

3. ลาํดับขั Mนตอนของการเตรียมตัวในการนําเสนออย่างถูกวิธี 
� การเตรียมตวั (Preparation) 
� การวางเนื _อหาการนําเสนอ (Putting Content and Structure) 
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� การนําเสนอ (Presentation in Practice) 
� การสรุปจบการนําเสนอ (Closing the Presentation) 

4. การวิเคราะห์ผู้ฟังด้วยการสังเกตองค์ประกอบต่างๆ ในการนําเสนอ 
� การสงัเกตสถานทีIทีIกําลงันําเสนอ 
� การสงัเกตการแตง่กายผู้ เข้าฟัง 
� การสงัเกตเครืIองมือ เครืIองใช้ ของประดบัตา่งๆ 
� การใช้ทา่ทางตา่งๆ ของผู้ ฟัง 

5. การออกแบบการสื�อสารและการนําเสนอข้อมูลให้เหมาะสม 
6. การประเมินวิธีการจัดการนําเสนอ 

� การจดัการนําเสนอ (เกริIนนํา, เนื _อหา, สรุป) 
� สืIอในการนําเสนอ (เนื _อหาเอกสาร, ความตอ่เนืIองในการนําเสนอ) 
� เน้นจดุทีIสําคญัของการนําเสนอ 
� มีความเป็นเหต ุเป็นผล (ตลอดการนําเสนอ, ให้ข้อแนะนําทีIดี) 
� การนําเสนอชดัเจน สมบรูณ์ (มีความตอ่เนืIองในการลําดบัเนื _อหา) 
� การควบคมุเวลา  

Workshop 2 ฝึกการนําเสนอตอ่หน้าคณะกรรมบริหารรายบคุคลคนละ 10 นาที 

7.   การแก้ไขและแก้ปัญหาระหว่างการนําเสนอ 
� หลกัการพดูและการนําเสนอ 
� การใช้ภาษาและการใช้นํ _าเสียง 
� การสร้างอารมณ์ขนัและการกระตุ้นผู้ ฟัง 
� การดแูลบคุลิกภาพ 
� การสร้างบรรยากาศการเริIมต้นเสนอ ระหวา่งการนําเสนอ และจบการนําเสนอในแตล่ะครั _ง  
� การควบคมุตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
� จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กําลงัใจผู้ ฟัง 
สรุปประเด็น/คาํถามแลกเปลี�ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา 

หมายเหต ุ  หวัข้อทีIเสนอสามารถปรับเปลีIยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 
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TRAINING TOOLS 
 

มีการบรรยายและกิจกรรมระดมสมอง พร้อมทั _งการทํากิจกรรมประชมุเชิงปฏิบตักิาร เพืIอเป็นการฝึกคิดและวางแนว
ทางการปฏิบตังิานร่วมกนั 

1. เนื _อหาใน PowerPoint  
2. เอกสารประกอบการบรรยาย  (ซึIงจะเหมือนกบัเนื _อหาใน ใน PowerPoint) 
3. ตวัอยา่งประกอบการบรรยาย 
4. กิจกรรมระดมสมอง Workshop 
5. อืIน ๆ  

 
SUMMARY DETAILS 

• จํานวน 1 วนั รวม 6 ชัIวโมง (เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

• กรุณาจดัเตรียมห้องจดัอบรมและอปุกรณ์ทีIใช้ในการอบรม เชน่ LCD, Flip Chart , ปากกาเมจิ 

• กรุณาจดัเตรียมอาหารวา่งสําหรับวิทยากร และผู้ เข้ารับการอบรม 

• วิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ ดร.พิพัฒน์พล เพช็รเที�ยง กรุณาดปูระวตัวิิทยากรในหน้าถดัไป 
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PROFESSIONAL INSTRUCTOR                    ดร.พพิฒัน์พล  เพช็รเที�ยง 

ประวัตกิารศึกษา:   

ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ปริญญาโท การศกึษาเพืIอพฒันาทรัพยากรมนษุย์มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ปริญญาตรี ภาษาองักฤษเพืIอการสืIอสาร มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  

Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA, Certificated to Service plus as Service Training 

for Trainer, DDI-Development Dimensions International (Thailand), Certified to DJ Professional Training 

KPN MUSIC ACADEMY 

 

การทาํงาน:  

กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย ทีIปรึกษาด้านพฒันาบคุลากรธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจ

บริการประเภทตา่ง ๆ อาจารย์พิเศษ สาขาวิทยาการจดัการ การบริหารทรัพยากรมนษุย์สถาบนัการศกึษา บริษัท คงิ 

เพาเวอร์ ดวิตี _ ฟรี จํากดั (พฒันาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) ผู้จดัการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล / นกัวิเคราะห์

วางแผนระบบการฝึกอบรม และการพฒันาบคุลากร กลุม่บริษัท คงิ เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัIนแนล กรุ๊ป จํากดั บริษัท 

นีโอ ฮิวแมน โปรเพสชัIนแนล จํากดั ทีIปรึกษาด้านการบริหาร และการพฒันาบคุลากร Business Vision International 

Co., Ltd. ทีIปรึกษาโครงการ และผู้จดัการฝ่ายพฒันาและออกแบบหลกัสตูร บริษัท ไทยแลนด์ ดวิตี _ฟรี ช๊อปส์ จํากดั 

(พฒันาบคุลากรมากกวา่ 500 คน) ผู้ชว่ยผู้จดัการแผนกฝึกอบรม โรงแรมบางกะปิ รอยลั โรส (พฒันาบคุลากร

มากกวา่ 350 คน) ผู้จดัการแผนกฝึกอบรม - ผู้ชว่ยผู้จดัการแผนกบคุคล – ผู้ชว่ยผู้จดัการแผนกต้อนรับ ธนาคารกสิกร

ไทย จํากดั (มหาชน) โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ 

 

การบรรยายหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนบางส่วน:  

การทา่เรือแหง่ประเทศไทย, กรมสรรพากร, สํานกังานประกนัสงัคม เชียงใหม,่ กรมสรรพากรภาค 8 เชียงใหม,่ 
กรมการขนสง่ทางอากาศ, ศนูย์พฒันาฝีมือแรงงาน เชียงใหม,่ ศนูย์พฒันาฝีมือแรงงาน ลําพนู, ศนูย์พฒันาฝีมือ
แรงงาน ลําปาง, ศนูย์พฒันาฝีมือแรงงาน นา่น, สํานกังานบริหาร ศาลากลาง ลําปาง, มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, มหาวิทยาลยักรุงเทพ, มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ มหาวิทยาลยัพายพั, มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรีุวิทยา
ลงกรณ์, มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา, มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ, มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์
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ฉะเชิงเทรา, มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,  แคนนอน ไฮเทค, ธนาคารเอเชีย, 
ฟอร์ด ยนตกิจ, วอลโว,่  Auto Technic, ไทย วี.พี.    ออโต้เซอร์วิส, BENZ, สยามนิสสนัทรานสปอร์ต, เตียวฮง สีลม 
กรุ๊ป, เซ็นทรัลพฒันา, อาร์ เอกซ์, เจนบรรเจิด,  C.I.M. DEVELOPMENT. CDG GROUP,  JAY MART, Troy Siam, 
Royal Lapidary, ซีเคียวรีคอร์, ห้างกระจกตงันํ _า, ลีพฒันาผลิตภณัท์, Panasonic Siew Sales, ชอ่ง 7 สี, ชอ่ง 5, 
กรุงไทยออฟตคิ, Decor Mart, Grand Home Mart, ธนาคารนครหลวงไทย, เอ.พี. ฮอนด้า, ไพบลูย์ประกนัภยั, K.P.T. 
Holding Management, Telewiz Chiangmai, Rameo Japanese Restaurant  
 

การตดิต่อ  02-615-4499, 02-615-4477-8  E-Mail : hipotraining@hotmail.com,   

 

  

 


